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Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

Zvicër


Qëllimi i përgjithshëm i programit Zviceran  është që të mbështes
Kosovën në procesin e tranzicionit dhe ndërtimit të shtetit, duke
kontribuarqëtëpërmirësohet:
- Rritjeekonomikedhepunësimtëqëndrueshëm;
- Qeverisjenënivelqendrordhelokal,sundimiligjitdheproceset
demokratike;
- Qasjenëshërbimetelementare.

Programi Zviceran është i koordinuar nga Bashkëpunimi Zviceran
Zyra në Prishtinë, që përfaqëson Agjensioni Zviceran për Zhvillim
dheBashkëpunim(SDC)tëDepartamentitFederalZviceranpërPunë
tëJashtmedheSekretariatiShtetërorpërÇështjeEkonomike(SECO),
iDepartamentitFederalZvicerantëÇështjeveEkonomike.

Programi Federal për Emigracion (FOM) i Departamentit Federal
ZvicerantëDrejtësisëdhePolicisëgjithashtukakontribuarpër






BashkëpunimiZviceranprograminëKosovë.BashkëpunimiZviceran
ProgramipërKosovëfillonmepjesëmarrjenetijnë

OSBEmisioniverifikues.Gjatëkonfliktittëarmatosurnëvitin1998–
1999,kangriturnjëprogramtëgjerëpërndihmëhumanitare.

Që nga viti 2000, veprimet humanitare dhe programet për të
ndihmuarpersonatezhvendosurngaluftasëshpejtiuplotësuanga
masat për  ndihmë për rindërtim  dhe nga projektet për të nxitur
jetesën,qëtëpromovojkulturëdhetëndihmojzhvillimin.Programi
afatmesëm i bashkëpunimit (2004Ͳ2006) dhe orientimi strategjik
2007Ͳ2008shërbenpërtëdrejtuarkursorinZvicerantëveprimitnë
Kosovëderinëshpalljenepavarësisësëvetme17Shkurt2008.

Mëpas,bazuarnëprioriteteeQeverisësëKosovësdhenëPolitikat
e Zvicrës për Ballkanin, Strategjia aktuale e Bashkëpunimit
SDC/SECO2009Ͳ2012upublikua.

2011PagesatsipasDACSektorëve
150– Qeveria&shoqëria
civile
8%

4%4%

140– Furnizimimeujë&
higjiena
37%

110Ͳ Arsimi

16%
311Ͳ Agrikultura
31%

400Ͳ Multisektor/ndërͲ
shkurtim
Tjera

Pagesat 2008– 2011(nëmija Euro)





Zvicër

Emriiorganizatës
ZyraZviceranepër
Bashkëpunim
LlojiiOrganizatësBilaterale
Anëtar i DACPo
ShefiiOrganizatësMarchusBaechler



Modalitete e ndihmës
Investimet kapitale
Përkrahje buxhetore e përgjithshme
(ose e drejtpërdrejt)
(PPB)
Në llojet / Furnizime
Projekt
Sektori i synuar ose rezervuar i
Përkrahjes Buxhetore (SPB)
Bashkëpunimi teknik
/asistencë
Total

2008

2009

2010

2011

0

0

102

0

0
0
1.631

174
238
1.798

923
306
2.943

129
0
5.943

600

397

1.230

88

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
713
1.396
2.174
EkonomiadhePunësimi
2.945
4.002
7.679
SundimtëLigjitdheDemokraci

InfrastrukturëPublike
2011PagesatngasektoriGrupiPunues
DiasporëdheEmigracion
Arsimim&

100%
Punësim
Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtër
90%
Ekonomi,Tregti
80%
mbiiniciativateplanifikuara(afatgjate)
&Industri
70%
StrategjiaaktualeeBashkëpunimit2009Ͳ2012.Hartimi
Agrikulturë&
60%
Zhvillimrural.
i strategjisë së vendit (2013Ͳ2016) është në progres.
50%
SundimiiLigjit
Zvicra do të vazhdoj përkrahjen e vet për procesin e
40%
tranzicionit të Kosovës drejt përfshirjes sociale,
Tjetër
30%
ekonomisësëtregutdhetësistemitpolitikdemokratik
20%
në funksion të integrimit Evropian të Ballkanit
Qeverisja
10%
perëndimor.
0%

Mjedisi


1.565
7.724
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KornizaInstitucionale
StafitotalnëKosovë20
StafitotalngaJashtë3
StafitotalLokal17

Kontakti
BashkëpunimiZviceran,ZyranëKosovë
RrugaRexhepMala,Nr.6,Prishtinë,Kosovë
Tel:+381(0)38248091
eͲmail:pristina@sdc.net


Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

DepartamentipërZhvillimNdërkombëtarͲDFID


DFIDͲikapunuarnëKosovëqëngaviti1999,fillimishtdukeofruar
ndihmëhumanitar imediate paskonfliktit. Programii DIFIͲit  është
zhvilluargjatë12vitevetëfundit,nënjëecilaaktualishtfokusohet
nëmbështetjenereformavenëfushateqeverisjes,sundimittëligjit
dhe përmirësimit të rritjes ekonomike. Që nga viti 1999 DIFIDͲi ka
kontribuarmembi240milionEuro(170milion£)nëprojektetpër
zhvillimet bilaterale, dhe gjatë vitit financiar 2010/11 të MBͲsë
ndihma bilateral për Kosovën ,është në total 8.8 milion euro  (7.5
milion£).

ArritjetkyçenëpërkrahjeneqeverisësëKosovëskanëpërfshi:

Ͳ
Reformiminesistemitshëndetësordhemirëqeniessociale
tëKosovës
Ͳ
Hedhjenethemelevepërnjëshërbimcivilprofesional
Mbështetje qeverisë për të arritur standardet
ndërkombëtare që ishin parakushte për pavarësimin e
KosovësnëShkurt2008







Me 1 Mars 2011 Sekretari Shtetëror i Mbretërisë së Bashkuar për
ZhvillimNdërkombëtarlajmëroiseDIFIDͲidotëimbyll16programe
të vendit deri në Dhjetor të 2012, duke përfshi edhe programin e
Kosovës.
Planetjanënëfazënpërfundimittëaktivitetevepërgjatëperiudhës
sëtranzicionit,dukekulmuarmembylljenezyrëssëDIFIDͲitnë30
Nëntor 2012. DIFIDͲi do të përmbush të gjitha zotimet e
programeve aktuale bilaterale dhe është plotësisht i vendosur të
punoj për së afërmi me qeverinë e Kosovës (QK) dhe partnerët e
tjerëpërt`abërëkëtë.QeveriaeMbretërisësëBashkuarnëpërmjet
AmbasadësBritanikedotëvazhdojtëluajnjëroltërëndësishëmnë
mirëmbajtjen e Stabilitetit Politik dhe promovimin e rritjes
ekonomikenëKosovë.
















KornizaInstitucionale
StafitotalnëKosovë10
StafitotalngaJashtë1
StafitotalLokal9

Kontakti
DepartamentipërZhvillimNdërkombëtar
RrugaEkremRexha,Nr.8,10000Prishtinë,Kosovë
Tel:+381(0)38249724
Website:www.dfid.gov.uk

2011PagesatngasektoriGrupiPunues



EmriiOrganizatësDepartamentipërZhvillim
Ndërkombëtar

LlojiiOrganizatësBilaterale
Anëtar i DACPo
ShefiiorganizatësRichardTaylor

Pagesat2008–2011(nëmijaEuro)
Modalitete e ndihmës


Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
Shërbimecivile
AdministratëPublike,
FinancimPublik,
ZhvillimiiSektoritPrivat,
ZhvillimiiSistemitStatistikor,
MbrojtjeSociale,
ReformimiSektoritShëndetësor,
SundimiLigjit




2008

2009

2010

2011

Projekti

0

364

256

468

Sektoriisynuaraporezervuari
mbështetjesbuxhetore(PPB)

0

0

0

1.169

Bashkëpunim/asistencë
teknike

3.593

2.770

3.842

3.391

Totali

3.594

3.133

4.098

5.029


2011PagesatsipasDACSektorëve
150–Qeveria&shoqëria
civile

3%



23%

160–Infrastrukturatjetër
Socialedheshërbimet
74%


260– Bizneset&shërbimet
tjera
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FondiGlobal(GlobalFund)


Që nga viti 2005, Global Fund ka mbështetur Diagnostifikimin
Tuberkulozes dhe aktivitete e trajtimit  në Kosovë nga Rundi 4 i
grandevetëTBCͲsë.mëtutjeatyështëRundi7igrandevepërHIV
duke u fokusuar në preventivin e HIVͲit mes grupeve më të
rrezikuara të popullatës dhe Rundi 9 TB grandeve duke u fokusuar
në diagnostifikimin e TBCͲsë dhe trajtimin e tij, duke përfshi
TuberkulozeneRezistueshmenëShumëIlaçe(MultiͲDrugResistant
TuberculosisMDRͲTB).

StrategjitëKryesore(HIV),derinëfundtë2014:
1) Reduktimi i HIV prekshmërisë ndër grupet më të rrezikuara të
popullsisë,mefokustëveçantëpërPDI–ve,punëtorëvetëseksit,
MSMͲve,tëburgosuritqëjanëpërdoruesdrogedhenjerëziterinj
merrezikshmëritëlartëtëHIVͲit;
2) Përmirësimi kualitetit të jetesës së njerëzve që jetojnë me HIVͲ
AIDS(NJJHA)nëKosovëdukepromovuarnjëmjedismbështetës;
3) Krijimin e një mjedisi mbështetës për një përgjigje të
qëndrueshmendajHIVͲitdheAIDSͲitnëKosovë;dhe
4)Forcimiibazëssëprovavepërnjëpërgjigjetësynuardheefektive
ndajHIVͲitdheAIDSͲitnëKosovë.

Strategjitëkryesore(TBC),nderinëShtator2016:
Programi do të kërkoj që të siguroj zbulimin në kohë dhe të
përmirësojnivelinezbulimittërastevesidhetrajtimineduhurtë



njëjtit test rastet pozitive, mbështetjen e vazhdueshme të
pacientëve përgjatë të gjithë periudhës së trajtimit, rezultate të
mira të trajtimit, më pak vdekje dhe invaliditet për pacientët me
TBC.
Aktiviteteteprogramitdotëfokusohengjithashtuedhenëuljene
barrën e tuberkulozes dhe HIVͲit tek popullata e prekur nga të dy
sëmundjet.
Sistemi shëndetësor do të forcohet nëpërmjet realizimit të Qasjes
PraktiketëstrategjisësëShëndetittëmushkërivedhepërfshirjene
tëgjithëofruesvetëkujdesitrelevant(tëdyvesektoritpublikdhe
atijprivat)nëprograminKombëtartëTBCͲsë.
Programi do të krijoj kushte që të mbështes angazhimin e sektorit
publikdheprivatnërealiziminestrategjisëStopTBCͲsënëKosovë.
Aktivitetetdherezultatetkonsekuentepritettëkenëndikimmëtë
lartënëforciminesistemitshëndetësornëpërgjithësi.

Me qëllimin kryesor për të lehtësuar respektimin  e pacientëve në
trajtiminetuberkulozesdhepërtëulurnjollosjendhediskriminimin
e pacientëve të prekur nga TBCͲja, Programi përfshin popullatën e
përgjithshme, udhëheqësit e komunitetit, politik bërësit dhe
gazetarët në avokim, mobilizim social, dhe aktivitete informuese
dheedukuese.














KornizaInstitucionale
Global Fund nuk ka zyrat e veta në vend. I ofron fondet nëpërmjet 2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
Pranuesit Parimor të përzgjedhur nga Mekanizmi vendor i koordinimit
(CCM).NëKosovë,PranuesiParimorështëCommunityDevelopmentFund
(CDF),dheCCMͲiështëidrejtuarngaMinistriishëndetësisë.

Kontakti
Fondi Global për të luftuar AIDSͲin, Tuberkulozen dhe Malarien, Rruga
chemindeBlandonnet,Nr8,1214Vernier/Geneva,Zvicër
Znj. Sandra Irbe, Menaxhere e Portofolit të Fondit
(sandra.irbe@theglobalfund.org)
Qënga1qershori2012:Znj.LinseyCole,MenaxhereePortofolittëFondit
(lindsey.cole@theglobalfund.org)




EmriiOrganizatësFondiGlobalpërtë luftuarAIDSͲin,
TuberkulozendheMalarien(TheGlobalFund)

LlojiiOrganizatësMultilateral
AnëtareeDACJo
ShefiOrganizatësGabrielJaramillo,MenaxheriPërgjithshëm



Pagesat2008–2011(nëmijaEuro)









Modalitetee
ndihmës

2008

2009

2010

2011

Projekti

1.052

929

1.469

1.004

Totali

1.052

929

1.469

1.004

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
2011PagesatsipasDACSektorëve
SektoriShëndetësor,nëtëgjithëvendin
Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbiiniciativate
120– Shëndetësi
planifikuara(afatgjate)
Strategjiakryesore(HIV),derinëfundtë2014:
1)ReduktimiiHIVprekshmërisëndërgrupetmëtërrezikuaratëpopullsisë
32%
,mefokustëveçantëpërPDI–ve,punëtorëvetëseksit,MSMͲve,të
burgosuritqëjanëpërdoruesdrogedhenjerëziterinjmerrezikshmëritë
130– Politikate
lartëtëHIVͲit;
Popullatës/progr
68%
2)PërmirësimikualitetittëjetesëssënjerëzveqëjetojnëmeHIVͲAIDS
amet&
Shëndeti
(NJJHA)nëKosovëdukepromovuarnjëmjedismbështetës;
reproduktiv
3)Krijiminenjëmjedisimbështetëspërnjëpërgjigjetëqëndrueshmendaj
HIVͲitdheAIDSͲitnëKosovë;dhe
4)Forcimiibazëssëprovavepërnjëpërgjigjetësynuardheefektivendaj
HIVͲitdheAIDSͲitnëKosovë.
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Austria



Që nga viti 1999, Austria ka ndihmuar vendin në zhvillimin e
infrastrukturësbazë,tëtillasirrugëtdhefurniziminmeujë,dhenë
arsim,demokratizimdhezhvillimekonomik.


AustrianDevelopmentCooperationekafokusuarpunënevetdrejt
zhvillimit rural, e cila ofron shtrirje të veçantë për reduktimin e
varfërisë dhe rritjen ekonomike. Me qëllim të zhvillimit të
qëndrueshëm social të barabartë, ADCͲja gjithashtu asiston në
promoviminesektoritprivat.

Një tjetër prioritet i ADCͲsë është vendosja në korniza  programet
arsimoredhengritjenekapaciteteve.Austriambështetzhvillimine
një sistemiarsimorqë tëarrijnevojatnënjë sistem mëtëlartëtë
arsimit dhe një shkallë të trajnimit profesional. ADCͲja gjithashtu
ndihmon Kosovën për të realizuar masat në qeverisje të mirë dhe
sundim të ligjit dhe kërkon të që të nxisë vlerat demokratike duke
promovuarparandaliminekonfliktevedheprogrametetëdrejtave
të njeriut, një bashkë ekzistencë midis seksioneve të ndryshme të
popullatës.














Kornizainstitucionale
Sistem Menaxherial për ODA  Agjencia e Austrisë për Zhvillim si pjesë
operacionale,megjithatëministritëndryshme
(Arsimit, Shkencës, Financave) dhe etniteteve
rajonaleadministrative

StafitotalnëKosovë2(pastafinepalëvetëimplementimit)
Stafitotalngajashtë1
Stafitotallokal1


Kontakti
AustrianDevelopmentAgencyAgjenciaeAustrisëpërZhvillim/Zyra
Zelinkagasse2KoordinuesepërBashkëpunimTek.ͲAmbasada
A1010Vienna,AustriaeAustrisë
+43(0)190399/0RrugaNazimHikmetNr,6
office@ada.gv.atDragodan/Arbëria1,Prishtinë,Kosovë
pristina@ada.gv.at

2011pagesatngagrupetpunuese
Arsimi&
Punësim

100%
90%

Ekonomi,Tregti&
Industri

80%
70%

Agrikulturë&Zhv.
Rural.

60%
50%

Transportdhe
Infrastrukturë

40%
30%

SektoriGrupi
Punuesipaalokuar

20%
10%
0%
Total

Sundimiiligjit
Tjera
Qeverisje

Austri







Pagesat2008–2011(nëmijaEuro)
Modalitetiindihmës

2008

2009

InvestimetKapitale

80

Nëlloje/furnizimet

0
1.969

Projekti
Bashkëpunim
teknik/asistencë

2010

2011

31

0

0

0

115

0

1.396

1.636

1.117

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshikomunat)
Lidhurmenumrindhevoluminfinanciar, tëpreferuarajanëjugudhejugperëndimi;
695
849
140
1.570
Suharekë, në respekt të kësaj kaͲkishte shpërndarjen më të madhe. Për më tepër, Totali
2.744
2.277 1.891
2.687

fushat/sektorëtetjerajanësimëposhtë:
2011PagesatsipasDACSektorëve
Infrastrukturabazëdheuji
Mbështetjegrupevesocialetërrezikuara
110ͲArsimim
3%
Edukimdherini(fokusnëedukimtëlartë)
7%
Mbështetjebizneseveprivate(direketdheinstitucionalenëpërmjetMTI/KCCͲsë)
311Ͳ Agrikulturë
10%
Zhvillimrural(mefokusnëagrikulturë)
40%
400ͲMultisektor/ndërͲ
XͲCutting:  bashkëpunim ndëretnik / mbështetje minoriteteve etnike – qeverisje të
13%
shkurtim
mirë/SundimtëligjitdheGjinisidheMjedis
321ͲIndustri
Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbiiniciativateplanifikuara
120Shëndetësi
(afatgjate)
27%
TJERA
Endeështëvalidestrategjia2008Ͳ2011.Aktualishtështënëzhvillimstrategjia2012Ͳ
2015.Mundësiereduktimittësektorëveështëmenduar.QeverisjaemirësiXͲcutting


dotëmerrtheksmëtëfort.

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

EmriiOrganizatësAgjenciaeAustrisëpërZhvillim
LlojiiOrganizatësBilaterale
AnëtariDACPo
ShefiiOrganizatësADA:AmbasadorBrigitteÖppingerͲWalchshofer
ZyranëKosovë:ChristianGeosits

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara


Danimarkë


NëvitetehershmeasistencangaDanimarkaishteefokusuarnë
asistencëhumanitaredherindërtim,ndërsamëvonëishtemëtepër
efokusuarnëprogrametpërzhvillimmëtëmadhmësektorin
privat,arsimdheagrikulturë.

NëpërmjetProgrameveDanezetëFqinjësisë,Kosovapërfitonnga

-

mbështetjepërkatërshkollatprofesionaledhetrajnimeve(VET)
tëorientuarakahagrikultura,dhe
- përmirësimtëqasjesnëkredipërzonatruraletëofruara
nëpërmjetFonditEvropianpërEvropënJuglindore(EFES)
Synimiipërgjithshëmiasistencësështëqëtëreduktojpapunësinëe
madhenëvend.Buxhetitotalështë80milionDKKpërgjatë
periudhëspesëvjeçare2008Ͳ2012.

Përmëtepër:njënumëriprogramevemëtëvoglajanëkryernë
Kosovë,dukepërfshimbështetjenpër:



Nëvitin2008kafilluar,implementimiiprogramitpërzhvillimtë
sektoritprivat.Qëllimikryesoriprogramitështëtëkrijojrritjetë
qëndrueshmedhepunësimnëpërmjetsaj:

- mbështetjekulturavetëzinxhirittëhortikulturës,

-

SundimiligjitdheqasjenëdrejtësinëKosovë(nëbashkëpunim
meUNDPͲin
- InstitucioneshumëetnikenëKosovënveriore(Mitrovicë),
- MbështetjepërRegjistriminePopullsisëdheEkonomive
familjaretëmbajturgjatëvitit2011dhe
ProgramiiPolitikaveKosovarepërZhvillimtëQëndrueshëmtë
Punësimit(nëbashkëpunimmeBankënBotoredhepartnerëte
tjerëzhvillimor).

Asistencaereqëmbulonperiudhateviteve2012Ͳ2015nëfushëne
zhvillimittësektorëvePrivat/Agrikulturorëaktualishtështëdukeu
programuar.






KornizaInstitucionale
SistemiimenaxhimitpërODAMinistrieJashtmeeDanimarkës
StafitotalnëKosovëNukkanëKosovë

Kontakti
AsiatiskPlads2,1448CopenhagenKDenmark
Telefoni:+4533920000
eͲmail:enr@um.dk


2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Arsim&
Punësim
Agrikulturë&
Zhvill.Rural
Sundimiiligjit






Danimarkë









EmriiOrganizatësMinistriaDanezeePunëvetë
Jashtme
LlojiiOrganizatësBilateral
AnëtariDACPo

Pagesat2008–2011(nëmijaEuro)
Modalitetiindihmës


Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
SektoriPrivatdheagrikultura

Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbi
iniciativateplanifikuara(afatgjate)

StrategjiaDanezeeFqinjësisë2008Ͳ2012;
Programiifqinjësisëështëprogramizhvillimitbilateralpërvendet
fqinje të BEͲsë nga lindja dhe juglindja. Objektivi i përgjithshëm i
ProgramittëFqinjësisëështëqëtëpromovojshoqëritëhapuradhe
demokratike të bazuara në sundimin e ligjit dhe në bazë të një
zhvillimitëqëndrueshëmekonomikdhepolitik.

ProgramiiFqinjësisë kontribuon nëshmangien ekrijimittëlinjave
tërejatëndarjevenëEvropëmesBEͲsëdhefqinjëvetësaj.Kështu
programimbështetprioritetetepolitikëssëjashtmeDanezepërtë
promovuar një Evropë paqësore dhe të qëndrueshme në progres
dheprosperitet.Nëtotal742milionDKKu janëalokuarprogramit
gjatëviteve2004Ͳ2007.ProgramiiFqinjësisëështëdukevazhduar
fazënedytëprej2008Ͳ2012metotal1miliardDKK.

2008

2009

2010

2011

Projekti
Bashkëpunim
teknik/asistencë

308

1.256

2.546

1.249

0

0

135

372

Totali

308

1.256

2.682

1.621



2011PagesatsipasDACSektorëve
110Ͳ Arsimi
34%
66%



150Ͳ Qeveria
&shoqëricivile
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Finlanda


Finlanda ka kryer zhvillim e bashkëpunimit  bilateral në Kosovë që
ngaviti1999.AktualishtrealizimiështëibazuarnëKornizënepunës
sëprogramitpërBallkaniperëndimornë2009Ͳ2013.
ShumaeasistencësbilateralepërKosovënështëparashikuartëjetë
16milioneuromesviteve2009Ͳ2013.

Shumica e mbështetjes është kanalizuar nëpërmjet projekteve të
realizuara nëpërmjet organizatave ndërkombëtare  (UNDP, FAO,
IOM, WB). Aktualisht ka disa projekte në fushat e punësimit,
pylltarisë, mjedisit, tregtisë, barazisë gjinore dhe sundim të ligjit.
Gjithashtu edhe puna e OJQͲve ndërkombëtare është e financuar

me kontributin Finlandez qendrën Evropiane për çështje të
minoriteteve, ka punuar viteve të fundit në mbështetjen e
komunitetevegjatëprocesittëdecentralizimit.

Përmëtepër,InstitucionetarsimoredhekompanitëFinlandeze(Edu
Cluster Finland, JAMK Universiteti i Shkencave të Aplikuara,
UniversitetiiShkencavetëAplikuaraSavonia)janëdukepunuarqë
të zhvillojnë mes të tjerave sistemin përfshirës arsimor dhe
trajnimin profesional. Finlanda ndan për çdo vit Fondin për
BashkëpunimLokalprej300,000mijëeurovepërOJQͲtëKosovare.







KornizaInstitucionale
StafitotalnëKosovë7
Totalstafingajashtë3
Totalstaflokal4

Kontakti
AmbasadaeFinlandës,Prishtinë,Rr.Perandori
Justinian,
Nr.19.Pejton,1000Prishtinë,Kosovë
tel:+3864373700
email:sanomat.pri@formin.fi
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Finlandë









EmriiorganizatësFinlandë
Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
LlojiiOrganizatësBilateral
Modalitetiindihmës
AnëtariDACPo
Mbështetjabuxhetoree
përgjithshme(direkt)(MBP)
ShefeeorganizatësZnj.AnneMeskanen,
Projekti
Chargéed’Affairesa.i

Bashkëpunimteknik/asistencë
Z.VesaKotilainen
Totali
Sekretariparë


2011PagesatsipasDACSektorëve
Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
Qëndrueshmëridhesiguri
Mjedis
21%
Ndihmëpërtregti
28%
Qëndrueshmërisociale

9%
Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtër
mbiiniciativateplanifikuara(afatgjate)
14%
14%
Korniza aktuale për zhvillimin e bashkëpunimit do të
14%
përfundoj pas vitit 2013. Në 2012 dhe 2013 të
programit aktual do të vlerësohet, dhe bazuar në
rezultate sikur se programi i kornizës së re do të
hartohet.

2008

2009

2010

2011

4.500

0

0

0

1.436

1.423

6.193

979

0

171

715

1.109

5.936

1.594

6.909

2.087

400Ͳ Multisektorë/NdërShkurtim

160– infrastrukturatjetërsociale&
shërbimet
311Ͳ Agrikultura

150Ͳ Qeveria&Shoqëriacivile
920– MbështetjeOrganizatave
JoQeveritareOJQ)
TJERA
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USAID



Pas adresimit imediat pas –konfliktit, të nevojave humanitare për
enorm të personave të zhvendosur gjatë konfliktit, USAIDͲi ka
ndihmuarqëtëthemeloheninstitucionetthemeloretëqeverisë,në
veçantiMinistrineEkonomisëdheFinancave.

Institucioneterejaqeveritaredhethemeletesistemittëdrejtësisë
ishin zhvilluar me ndihmën e madhe te dhënë nga USAIDͲi dhe
donatorëtetjerë.Përderisaështëpërfunduarmesuksesnjëpunëe
madhepërthemeliminekëtyreinstitucioneve,USAIDͲivazhdontë
japasistencëteknikenëdisafushakyçedukepërfshiedhepolitikat
financiare,forciminesistemittëdrejtësisëdheenergjinë.

AktiviteteteUSAIDͲitkanëkaluarngafillimiikrijimittëministrivetë
financavedheagjencivetëpavarurapërrritjeneaftësivetëkëtyre
organizatave publike që të menaxhojnë ekonominë në përgjithësi.

Aktualisht, USAIDͲi  realizon aktivitete që kontribuojnë në rritjen e
ekonomisëKosovare,demokracisëdheqeverisjenqëtëndihmojtë
arrijësiguriqëzgjatë,prosperitetdheqëndrueshmëri.


ProgrametebazuarnëKomunitettëUSAIDͲitkanërehabilituardhe
ndërtuarinfrastrukturëkomuniteti,kaangazhuarnjerëziterinjdhe
ka mbështetur bizneset në zonat me minoritete në Kosovë.
Aktivitetet janë duke mbështetur qëndrueshmëri duke rritur
besueshmërinë dhe mundësin e Serbëve Kosovar që të mundësoj
atyreqëtëkenënjëtëardhmetëzbatueshmenëKosovënëpërmjet
programeve të fokusuara në rritjen e edukimit dhe  mundësive
ekonomike,dhekualitettëpërmirësuartëjetës.

Aktivitetet e përgjithshme të ngritjes ekonomike janë të fokusuara
në zhvillimin e sektorit privat Kosovar me qëllim të
përmirësimit/modernizimit të mjedisit të mundshëm të biznesit,
rritjen e prodhimeve lokale, dhe punësimit për rritje afatshkurta
dhe afatgjatë të ndërmarrjeve lokale dhe reduktimit të importeve,
aktivitete qeverisëse dhe demokratike janë duke u realizuar që të
forcohetsundimiiligjit,mbështesnjëdemokracitëfortë,qeverisje
tëmirëdhedecentralizim.














KornizaInstitucionale
StafiTotalnëKosovë90
StafiTotalngaJashtë16
StafiTotalLokal74

Kontakti
Arbëri,Rr.IsmailQemali,Shtëpia#1,
10000Prishtinë,Kosovë
Tel:++381(0)3859592000
eͲmail:kosovousaidinfo@usaid.gov
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100%
90%
80%

Arsimimi&Punësimi
Ekonomi,Tregti&Industri

70%

Agrikulturë&Zhvill.Rural.

60%

Transportdhe Infrastruktur

50%

Sundimiligjit

40%

Financapublike

30%

Tjera

20%
10%
0%

Qeverisje
Mjedis






Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
Modalitetiindihmës

2008

2009

2010

2011

6

4.392

6.417

5.343

573

83.895

1.986

173

InvestimetKapitale
Projekti
Bashkëpunim
teknik/asistencë

16.992

27.273

42.577

43.863

Totali

17.571

115.560

50.979

49.378


2011PagesatsipasDACSektorëve

17%
38%

8%

311ͲAgrikulturë

10%
13%



150–Qeveri&Shoqëri
civile
230–GjenerimEnergjie
&furnizim
110Ͳ Arsim

14%

260ͲBiznes&shërbimet
tjera
TJERA

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

EmriiorganizatësUSAID
LlojiiOrganizatësBilateral
AnëtariDACPo
ShefiOrganizatësMaureenA.Shauket,
DrejtoriMisionit

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
SundimiLigjit;Qeverilokale;Rritjeekonomike;Energji;Agrikulturë;
Arsim;

Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbiiniciativate
planifikuara(afatgjate)
Plani strategjik 2010Ͳ2014 USAID/Kosovë është i bazuar në
implementimine tre objektivavetëasistencës.Dukedhënë sinergji të
fortë në mes të objektivave dhe rezultateve të ndërmjetme, USAIDͲi
vazhdimishtdotëvlerësojrrjedhëndheprioritetinendërhyrjeve.
1.RiniaështëanëtaremëproduktivedheeangazhuarpërnjëKosovëtë
qëndrueshme.
2.RritjaesektoritprivatͲdrejtoirritjenekonomike
3. Fuqizim të qytetarëve të Kosovës që të konsolidohet një demokraci
funksionale.
E gjithë asistenca e USAIDͲit do të vazhdoj të mbështes Kosovën drejt
integrimitEvropian.

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

AmbasadaeMbretërisëHolandeze

Pasluftësnëvitin1999QeveriaHolandezekambështeturKosovën
mëndihmaemergjentenëformënebalancimittëpagesave.Shuma
eharxhuarishte45milionnëvitin1999,27milionnëvitin2000,18
milionnëvitin2001dhe12milionnëvitin2002.

Që nga viti 2003 e tutje qeveria Holandeze ka filluar të mbështes
Kosovën në formën e projekteve të cilat kishin për qëllim të
mbështesin infrastrukturën , integrimin e të kthyerve, zhvillimit
socialekonomikdhemjedisit.Mbështetjamesatarevjetorepërvitin
2003dhe2004ishte10milioneuro.

Përnjëkohëtëgjatë,dukefilluarngaviti2005,qeveriaHolandeze
ka mbështetur projektet e zhvillimit rajonal, që ka synuar Serbinë,
Malin e Zi, Maqedoninë, Kosovën, Bosnje Hercegovinën dhe
Shqipërinënëtënjëjtënkohë.

Ishin realizuar projekte duke mbështetur mjedisin, sigurinë e
brendshme (çarmatimin), zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të
mesme dhe arsimin e lartë në formën e programit të universitetit
veror Evropian të akredituara në Prishtinë dhe Mitrovicë. Shuma
mesatarevjetoreeshpenzuarngaQeveriaHolandezenëZhvillimin
eBashkëpunimitngaviti2005derinëvitin2011nëKosovëishte5
derinë7milioneuro.



Nga viti 2008 e tutje Ambasada Holandeze në Prishtinë ishte
përgjegjësepërfondinqëmbështesteprojektetëvoglanëfushate
sportitdhezhvillimit,kulturës,dhezhvillimit,tëdrejtatenjeriut,të
drejtatgjinore,sundimineligjit,tëdrejtateminoriteteve,qeverisje
tëmirësidhemedietëliradhetëpavarura.

Në të njëjtë kohë qeveria Holandeze  ka synuar që të mbështes
biznesetdukemundësuarsubvencionetpërkompanitëehuajaqë
formojnë një ndërmarrje të përbashkëta me kompanitë Kosovare
dhe duke ofruar mbështetje për kompanitë Kosovare që të gjejnë
njëpartnerbiznesiHolandez.

Qeveria holandeze ka edhe një program nëpërmjet të cilit
profesionistët Kosovarë mund të marrin bursa studimi për të
studiuar në universitete Holandeze. Përfundimisht qeveria
Holandeze mund të ofroj mbështetje në sektorët të kërkuar nga
Ambasada.

Në fund të vitit 2011 Kosova nuk ishte e kategorizuar më tutje si
vend për zhvillim nga qeveria Holandeze, kështu që buxheti për
ndihmëtëzhvillimitishtezvogëluar,dhembështetjapërsektorëte
mëdhenj do të bëhet në faza. Për më tepër, ndaras nga fondet e
sportit dhe kulturës, programet e përmendura të ndihmës për
zhvillimiqëngaviti2008qëndrojnëende.

KornizaInstitucionale
2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
StafitotalnëKosovë7 
StafitotalngaJashtë2 
StafitotalLokal5

Kontakti
AmbasadaeMbretërisëHolandeze,Rr.Xhemajl
BerishaNr.12,10000Prishtinë,Kosovë
Tel:(+381)38516101
EͲmail:pri@minbuza.nl











Holanda






EmriiorganizatësAmbasadae
MbretërisëHolandeze
Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
LlojiiOrganizatësBilateral
ModalitetiiNdihmës
2008
AnëtariDACPo
Mbështetjabuxhetoree
përgjithshme(direkt)(MBP)
0
ShefiiOrganizatësRobertBosch,Amb.
Projekti
3.591

Bashkëpunim
Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
teknik/asistencë
0
TëdrejtateNjeriut
Totali
3.591
TëdrejtatGjinore

TëdrejtatePakicave
2011PagesatsipasDACSektorëve
SundimiiLigjit
Qeverisjetëmirëdhe
5%
Medietëliradhetëpavarura

24%
Strategjia aktuale vendore /  Një përshkrim i
44%
shkurtër mbi iniciativat e planifikuara
(afatgjate)
Strategjia afatgjatë përbëhet nga mbështetja e
shoqërisëciviledhefuqiziminesundimittëligjit
27%
nëKosovë.

2009




2011

0

0

131

5.864

9.527

408

0

596

944

5.864

10.124

1.483

150–Qeveria&Shoqëria
civile
160–Infrastrukturatjetër
&shërbimet
400ͲMultisektorër/NdërͲ
Shkurtimet
Tjera



2010
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BashkëpunimiItalian(CooperazioneItaliana)



Pavarësishtmungesëssëmarrëveshjevepërbashkëpunimbilateral,
që nga viti 1999 bashkëpunimi Italian ka udhëhequr projekte të
dedikuarvetëmpërKosovëndheështëfokusuarkryesishtnëfushat
e emergjencës, nëpërmjet kanaleve të ndryshme të fondeve (L.
49/87,dhe84/01L.L.180/92)vihennëdispozicionngalegjislatura.

Në Konferencën Ndërkombëtare të Donatorëve të mbajtur në
Bruksel në korrik të vitit 2008, qeveria e re e Kosovës paraqiti për
komunitetin ndërkombëtar strategjinë e saj të zhvillimit për
periudhën 2008Ͳ2010, në të cilën Italia ka premtuar 13 milionë
euro.Kontributettonajanësimëposhtë:3milionëeuronëfavortë
Fondit të Mirëbesimit të Bankës Botërore për të mbështetur
buxhetinpërzbatiminepolitikavetëpunësimitdhe10milionëeuro
për iniciativat që do të fokusohen në bujqësi dhe agroͲindustri,
shëndetin publik dhe kujdesit shëndetësor dhe mbrojtjen e
trashëgimisëkulturore.Ështëerëndësishmetëkujtojmëse,nëprill
tëvitit2009,QeveriaeRepublikëssëKosovëskamiratuarzyrtarisht
Planin Kombëtar për Aftësi të Kufizuara, për të cilët është hartuar
ngaekspertëttëBashkëpunimiItaliankanëkontribuarnëmënyrëtë
konsiderueshme.
Iniciativa që janë në vazhdim e sipër të financuara nga Ministria
ItalianepërPunëtëJashtme:

në drejtim të mbështetjes së dialogut ndërͲetnik dhe ruajtjen e
trashëgimisëkulturore(meanëtërestaurimittëobjektevefetareqë
kanëpërqëllimdialogunnëmesSerbevedheShqiptarëve),miratimi
"ngritja e kapaciteteveͲinstitucioni" programet për të inkurajuar
konsolidiminepushtetitvendordhezhvilliminekonomikdhesocioͲ
arsimor, sipas standardeve të përcaktuara nga bashkësia
Shëndetësi
x AsistencëteknikepërhartiminePlanitKombëtarpërAftësi
tëKufizuaratëKosovës
x Fondi i ekspertëve për ndihmë teknike për Ministrinë e
ShëndetësisënëKosovë
QeveriadheShoqëria
x Rritja dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore dhe
socialepërbanorëtemoshuardherefugjatë.
TrashëgimiaKulturore
x Arti dhe DialoguͲ Ruajtja e trashëgimisë artistike,
BashkëpunimitKulturor,dialogutdhearritjessëpaqesrritur
nëKosovë
x Ndërhyrjet për mbrojtjen dhe rindërtimin e trashëgimisë
kulturorepërtëpromovuarrinisjenedialogutnëkontekstin
ekonfliktit.





KornizaInstitucionale
DrejtoriaepërgjithshmeeBashkëpunimitItalianekabazënnë 2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
Romë, si pjesë e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Organizata
është prezent në teren nëpërmjet zyrave lokale  (Unita’
100%
Tecniche Locali, UTL). Bashkëpunimi Italian në Kosovë i
80%
referohet  UTLͲit me bazë në Beograd, dhe është prezent në
Prishtinë me Zyrtarin Ndërmjetës Italian me Ambasadën
60%
Italiane.

40%
Kontakti
20%
Z/BAmbasadaeItalisë,Rr.AzemJashanica,Nr.5,Dragodan,
Prishtinë10000,Kosovë
0%
Tel:+381.38.244.925
EͲmail:pubblico.pristina@esteri.it

Arsim&
Punësim
Agrikulturë&
ZhvRural.
Tjera
Qeverisje
Mjedis

Itali






EmriiOrganizatësBashkëpunimiitalian
(CooperazioneItaliana)
LlojiiOrganizatësBilateral
AnëtariDACPo
ShefiiOrganizatësDott.SantaMole’

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
(përfshiedhekomunat)
Agrikulturë
Kulturë
Shëndetësi
PërfshirjeSociale

Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbi
iniciativateplanifikuara(afatgjate)
BashkëpunimiItalianparashehqëtëmenaxhojfokusinepunës
sëvetnëfushatmepërparësitëpërmenduramëlartë.


Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
ModalitetiiNdihmës
Mbështetjabuxhetore
epërgjithshme(direkt)
(MBP)

2008

2009

2010

2011

0

3.000

0

0

Projekti
Bashkëpunim
teknik/asistencë

0

0

9.034

2.912

0

230

140

125

Total

0

3.230

9.174

3.037


2011PagesatsipasDACSektorëve
311Ͳ Agrikulturë

2%
5%

150ͲQeveri&Shoqëri
Civile

10%
14%

48%

400Ͳ Multisektorë/ndërͲ
shkurtim
110ͲArsim

21%

160–Infrastrukturatjetër
Sociale&Shërbimet
323ͲNdërtimet




ZyraeBashkimitEvropiannëKosovë
mbështetjepërKosovëndhenërajonineEvropësJuglindoresinjë



Bashkimi Evropian ka qenë një pjesë integrale e përpjekjeve
ndërkombëtarepërtëndërtuarnjëtëardhmetërepërKosovënqë
ngaviti1999.

BashkimiEvropianͲtëdyjaShtetetanëtaredheinstitucionetesaj,
sidomos Komisioni Evropian Ͳ luan një rol të rëndësishëm në
rindërtimin dhe zhvillimin e Kosovës. Bashkimi Evropian është pa
dyshim ndihma e vetme më e madhe e donatorëve duke ofruar

tërësidheështënëballëtëpërpjekjevepërrindërtim.

Kosova ka marrë më shumë se 2 miliardë euro ndihmën nga BEͲja
qëngaviti1999.Gjersafillimishtështëpërqendruarnëveprimete
ndihmave emergjente dhe në rindërtim, ajo tani përqendrohet në
nxitjenezhvillimiteqëndrueshmetëinstitucionevetëKosovësdhe
zhvillimtëqëndrueshëmekonomikdhepërtësiguruartëardhmen
evropianetëKosovës.
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17 Shtetet anëtare të BEͲsë mbajnë zyre përfaqësimi në Kosovë si
dhenjënumëriOrganizataveJoQeveritareOJQngashteteanëtare
tëBEͲsëjanëaktivenëKosovë.

BEͲja ka përsëritur (më së fundmi në  Dhjetor të vitit2010 Këshilli
Evropian) se Kosova ka një perspektivë të qartë evropiane në
përputhje me perspektivën evropiane të rajonit të Ballkanit
Perëndimor. BEͲja mbetet e angazhuar për të luajtur një rol
udhëheqës në sigurimin e stabilitetit të Kosovës nëpërmjet një
SigurisëdheMbrojtjesEvropiane(ESDP)nëfushënesundimittë



ligjit, përmes Përfaqësuesit Special të saj si dhe kontributi i tij për
Zyrën Civile Ndërkombëtare. Komisioni Evropian shoqëron
përpjekjeve të  Reformave Evropiane të Kosovës,  dhe jep
rekomandimendihmë,edhenëarritjeneobjektivaveqëKëshillika
përcaktuarnëPartneritetinEvropianpërKosovën

Më 11 korrik të vitit 2008, Komisioni organizoi një konferencë
donatorëshpërKosovënnëBruksel.NëKonferencën,Komisionibëri











thirrjedonatorëve(shteteveanëtaretëBEͲsë,donatorëjotëBEͲsë
dhe institucione financiare ndërkombëtare) që të kontribuojë në
zhvillimin socialͲekonomik të Kosovës dhe për të ndihmuar që
tejkalohet boshllëku financiar të  1.4 miliard eurove të disa viteve
përperiudhën2009Ͳ2011.Shumatezotuaratejkaluan1.2miliardë
euro, me një kontribut të përgjithshëm nga BEͲja (Komisioni +
shtetetanëtaretëBEͲsë)prejgati800milioneurove.

BashkimiEvropianështëprezentnëKosovënëpërmjet:
x Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë/Përfaqësuesit Special
tëBashkimitEvropian(PSBE)
x EULEXͲi
x Përfaqësimi i Shtetet Anëtare të BEͲsë (Ambasadat dhe
zyratNdërlidhëse)

Duke ndjekur hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës, Zyra
Ndërlidhëse e Bashkimit Evropian së bashku me mandatin PSBEͲsë
ështëbërëZyrëeBashkimitEvropiannëKosovë.Parabashkimitme
Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, Zyra Ndërlidhëse e
KomisionitEvropiankafunksionuarqëngaShtatoriivitit2004dhe
PSBEͲjaqëngaviti2008.

KornizaInstitucionale
SistemiMenaxherialpërODASistemiicentralizuar
StafitotalnëKosovë114
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150ͲQeveria&Shoqëria
civile
26%

29%



Kontakti
ZyraeBashkimitEvropiannëKosovë/PërfaqësuesiSpecialiBashkimit
EvropiannëKosovë,RrugaeKosovës1,P.O.Box331,Prishtinë10000
Telefoni:+381385131200
Uebsite:www.eeas.europa.eu/delegations/kosovo/index_en.htm

260ͲBizneset&shërbimet
tjera
160Infrastrukturatjetër
Sociale&shërbimet

10%

13%
11%

11%

230–Gjenerimiienergjisë
&furnizimi
311ͲAgrikulturë
TJERA

 



Rreth5,000tërinjkanepërfituardrejtpërsëdrejtingaprogramete
ofruara nga të rinjtë e qendrave të mbështetura nga Projekti i
Zhvillimit të Rinisë së Kosovës, të cilat përfshinë kurse të gjuhës
Angleze dhe gjuhëve të tjera të huaja, ftesit dhe njohurit e TIͲsë,
punëtoritëmenaxhimittëpaqesdhekonfliktit,jetesësdheaftësive

të jetesës, (duke përfshirë aftësitë e higjienës, klasa të vallëzimit,
artitdhesportit).Mëshumëse15përqindepërfituesvejanënga
komunitet pakicë, rreth 35 për qind janë nga komunitetet rurale,
dherreth45përqindjanëfemra.


Rreth1000pacientijanënënshtruartestimitpërgripinA/H1N1në
laboratorin virologjisë në institutin kombëtar të shëndeti publik, i
cili ishte ndërtuar dhe pajisur si pjesë e projektit të Kontrollit të
GripittëShpendëve.


Rreth 100 zyrtarë komunal kanë marrë pjesë në aktivitetet e
trajnimevenëkuadërtëprojektittëdecentralizimittëKosovës.Këto
janë përqendruar në tema të tilla si menaxhimi i shërbimeve
komunale;shërbimeteofruaratëbizneset;automatiziminëofrimin
e shërbimeve; zbatimin e marrëveshjeve të reja të decentralizimit
fiskal.

Master Plani për Shëndetësi, i cili anketon gjithë infrastrukturën e
kujdesitshëndetësordhenevojatepopullsisësipaskomunavedhe
inventarinerrugëvelokale,ështëpërgatitur


22 qendra komunale të biznesit janë hapur që nga qershori i vitit
2010, si pjesë e projektit Asistenca Teknike për Përmirësimin e
Biznesit.



KornizaInstitucionale
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Kontakti





 BankaBotëroreZyraVendorenëKosovë,Rruga,Prishtinë–FushëKosovë
RKS–10060Prishtinë
Tel.:+38138224454
http://www.worldbank.org/kosovo



Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

aprovuarkreditineparëtëIDAͲsëngabordiidrejtorëveekzekutiv
tëbankësbotëroreme4shkurttëvitit2010.
Aktivitetet e Korporatës Ndërkombëtare Financiare në Kosovë –
krahu i sektorit privat i bankës botëroreͲ kanë qenë të kufizuar
relativisht deri më tani – duke u fokusuar kryesisht në sektorin
financiardhe,nënjëmasëtëvogëlnëminiera.AktiviteteteIFCͲsë
pritettërritentaniqëKosovaështëanëtareekëtijinstitucioni.
Si rezultat i Projekti 1dhe 2 për Përmirësimin e Pjesëmarrjes në
Arsimi,disa600shkolla,përafërsishtgjysmaeshkollavenëKosovë,
kanë pasur përmirësime të rëndësishme duke përfshirë
infrastrukturën e zgjeruar, më shumë kompjuterë, instrumente
muzikore dhe pajisje, dhe tekste shkollore dhe rroba. Investimet
janë bërë edhe në trajnimin e mësimdhënësve dhe grupeve të
rrezikuaratanikanëqasjemëtëmadhenëshkolla.

Mbi300punëtëkomunitetevedheprojektetëshërbimevesociale,
dytëtretatetëcilaveishinnëshkollaaposistemettëfurnizimitme
ujë, që janë kryer në kuadër të projektit Fondi për Zhvillim
Komunitar nga viti 2001 Ͳ 2008. Kjo ka kontribuar në drejtim të
përmirësimit në jetën e individëve dhe komuniteteve anembanë
Kosovës.

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara




EmriiOrganizatësBankaBotërore
LlojiiOrganizatësBilateral
Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
AnëtariDACBankaBotëroremerrpjesësivëzhguesnëDAC
ModalitetiiNdihmës
2008
2009
ShefiOrganizatësJanͲPeterOlters,MenaxherVendi,
Projekti
0
0
BankaBotëroreZyranëKosovë

Totali
0
0
Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhekomunat)

Prioritetejanëtërendituranështyllatkryesore,siçjanëlistuarmëposhtë:
2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
(i)Përshpejtimiirritjesdhegjenerimittëvendevetëpunës:
Monitorim Makroekonomik dhe Fiskal; energji; Zhvillim i sektorit privat fuqizimin e
sektorit financiar; punësim të qëndrueshëm dhe përfshirës; edukim dhe aftësim;
MenaxhimFinanciarPublikdheFuqizimtëProkurimit;Reformiminesektoritpublik;
Kadastër;
(ii)përmirësimiimenaxhimitmjedisor
Mjedisdheefikasitetenergjik;

2010

2011

15.291

909

15.291

909



Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbiiniciativateplanifikuara
(afatgjate)
Duke ndjekur një seri të Shënimeve të Strategjisë së Brendshme, Grupi i Bankës
Botërore (ËBG) është duke përgatitur Strategjinë e parë katër vjeçare Partneriteti
Vendor(CPS)përKosovën,dukepërfaqësuarkornizënebashkëpunimitmesGrupittë
Bankës Botëror edhe Qeverisë së Kosovës. CPSͲja propozon një set strategjik të
aktiviteteve tëfokusuaranë(i) përshpejtiminmebazë tëgjerë të rritjes ekonomike
dhegjenerimtëpunësimit;dhe(ii)përmirësimiimenaxhimitmjedisor.


Fokusi kryesor i kreditimit të ri në kuadër të programit të CPSͲsë është sektori i
energjisë, që ka për qëllim adresimin e krizës së Kosovës në fushën e energjisë në
mënyrë më gjithëpërfshirëse – duke kërkuar që balancoj sigurinë energjike dhe
përballueshmërin e energjisë me përpjekjet për të minimizuar socioͲmjediset e
jashtme dhe mjediset negative të zbutura,ndikimet ekonomike tek qytetarët e
prekur.












Ne punojmë për të ndërtuar dhe zhvilluar kontaktet ndërmjet
Britanisë dhe Kosovës Ͳ  në të gjitha nivelet dhe me të gjitha
komunitetet–meqeverinëqendrore,komunatdhemeqytetarë,si
lidhjetmekomunitetinndërkombëtardheorganizatatjoqeveritare
në Kosovë. Ne punojmë për të komunikuar  politiken Britanike në
çështjettëcilatndikojnënëKosovënënjëgamëtëgjerëqytetarët
dheinstitucionevenëtërëKosovën.


Duke punuar me MBͲnë Departamentin e Britanik për Zhvillim
Ndërkombëtar(DfID)dheMinistrineMbrojtjes(MB)kolektivishtne
analizojmë politikat, sigurinë dhe gjendjen ekonomike në Kosovë.
Ndërsa, puna me Këshillin Britanik synon të nxisë aftësitë dhe
standardetnëarsim.
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Kontakti
AmbasadaBritanike
IsmailQemajli6–Arbëri,Dragodan
Tel:+38138254700
eͲmail:britishembassy.pristina@fco.gov.uk




Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

AmbasadaBritanikenëPrishtinë


Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

MbretëriaeBashkuar

EmriiOrganizatësAmbasadaBritanikenëPrishtinë 
LlojiiOrganizatësBilaterale
Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)

AnëtariDACPo
ShefiOrganizatësIanCliff,AmbasadoriLartmadhërisësëSajnëKosovë
Modalitetiindihmës
2008
2009

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhekomunat)
Projekti
787
594
Katër shtyllat e punës tonë në Kosovë janë; Prosperiteti, Qeverisja e mirë Bashkëpunim
teknik/asistencë
0
0
dheSundimiiLigjit.
787
594
Kosova Veriore është në dritën e rivendosjes së Sundimit të ligjit. Në Totali
përfundim të kësaj ne mundohemi të përfshihemi më një projekt në 
2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
komunëneZubinPotokut..

2010

2011

463

498

645

416

1.109

915



Mbështetje e projekteve të ofruara nga Ambasada Britanike deri më sot
përfshin të sektorët e mëposhtëm: Sundimi i ligjit, qeverisjen e mirë,
mbështetjaeprocesittëkthimit,tëpunojnëmeFSKͲnë,bashkëͲthemeluesi
projektitDiplomacisëPublikemeMPJicilisynonrritjenenumrittënjohjeve
për pavarësinë e Kosovës, mbështetjen e vazhdueshme për Agjencisë
KosovaretëPronës,mbështetjenëkrijimineKomisionitpërLlogariPublike,
punë për mbështetjen e CSOͲve në luftën kundër korrupsionit dhe për të
siguruarprocedurateduhuratëprokurimit,reformënzgjedhore,tëdrejtave
të grave, mbështetje për një qendër mësimi për fëmijët romë, të
trashëgimisëkulturore,etj
Që nga viti 1999, Ambasada Britanike ka punuar pothuajse më të gjitha
komunatnëKosovë.PunamëefunditështënëkomunënePrizrenit,Istogut
dheZubinPotokut.
Strategjia aktuale vendore /  Një përshkrim i shkurtër mbi iniciativat e
planifikuara(afatgjate)
Fatkeqësishtnëfundtëvitit2012dotëdiplomojngaKosovadukelëneFCO
(Ambasadë)sidërguesinevetëmtëstrategjisësëMBͲsënëKosovë.BEͲjado
tëvazhdojprojektetevetaqëbiennënstrategjinëmekatërshtyllasikurse
ështëcekurmëlart.












Qëngaviti1998,ODAJaponezeështësiguruarnëKosovëkryesisht
përmes bashkëpunimit multilateral. Ndihma e kaluar kryesisht u
përqendruanëndihmahumanitaredherindërtim.
Nëvitin2009,ukrijuanmarrëdhënietdiplomatikemesKosovësdhe
Japonisë,dheqëatëherë,JICAkafunksionuarnëKosovëmefokus
kryesornë:

1)Mbështetjendhestabiliziminsocialdheekonomikëdukepërshirë
HRDͲnëdhe
2)Mbrojtjenemjedisit.

Aktualisht,AsistencëteknikedhegrandejanëdhënëpërKosovën.
Në vitin 2010, projekti i parë i asistencës teknike ka filluar në
Prizren.






Përveçkëtijprojektipërmenaxhiminembeturinave,JICAkadhënë
një sërë trajnimesh në arsim, shëndetësi, bujqësi, zhvillimin e
sektoritprivat,administrimdhesektorëtëmjedisitpërzhvillimine
kapacitetetëburimevenjerëzore.

Gjatëvitit2011,njëtotalprej19anëtarëvetëpersonelittëqeverisë
kanë marrë pjesë në trajnimet përkatëse, dhe kostoja e
përgjithshme është rreth 39 milion yen. Po ashtu, ndihma e par e
grandit është duke u siguruar në Kosovë (sigurimi i kamionëve
ngjeshës)iciliështëmevlerë0.543bilionyen.









KornizaInstitucionale
2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
SistemMenaxherialpërODAImplementimdirekt
StafitotalnëKosovë2
100%
StafitotalngaJashtë1
StafitotalLokal1 




Kontakti
JICAZyranëPrishtinë
Rr.BedriPejani,Nr.7,10000Prishtinë,Kosovë
Tel:+381Ͳ38Ͳ220247

80%
60%

Edukim&Punësim
Ekonomi,Tregti&Industri
Agrikulturë&Zhv.Rural.
Transport&Infrastrukturë

40%
20%
0%

Tjera
Qeverisje
Mjedis

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

AgjencioniJaponezpërBashkëpunimNdërkombëtar(JICA)


Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

Japan




EmriiOrganizatësAgjenciaJaponezepërBashkëpunim
Ndërkombëtar(JICA)
LlojiiOrganizatësBilaterale
AnëtariDACPo
ShefiOrganizatësZ.KenYamada,Ushtruesi
Përhershëmdhepërfaqësues
iJICAͲsëZyrapërBallkan

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhekomunat)
StabilizimSocialdheEkonomikdukepërfshiedheHRDͲsë
MbrojtjetëMjedisit


Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbi
iniciativateplanifikuara(afatgjate)
Fushatkyçejanënënprocesinerishikimit,megjithatë,shtrirja
kryesoreebashkëpunimitdotëjetënëlinjëme:
1)StabilizimSocialekonomikdhe
2)MbrojtjetëMjedisit
Gjithashtushtrirjaaktualeezhvillimitzonaterejamëpërparësi,
tërishikuarapërbashkëpunimnëtëardhmen,dotëjenëtë
koordinuaranëmënyrëtërregulltmeAmbasadënJaponezenë
Vjenë.

Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
Modalitetiindihmës

2008

2009

2010

2011

Projekti
Bashkëpunim
teknik/asistencë

0

0

233

9

0

8

193

1.845

Totali

0

8

426

1.854


2011PagesatsipasDACSektorëve
400ͲMultisektor/Ndër
shkurtim

14%

120ͲShëndetësi

4%
5%

150ͲQeveri&shoqëri
civile

6%
7%

64%

160–infrastrukturë tjetër
Sociale&shërbime
110ͲArsim
Tjera






AmbasadaMbretëroreNorvegjeze/MinistriaNorvegjezeePunëvetëJashtme


Ambasada Norvegjeze është përfaqësim diplomatik zyrtarë i
NorvegjisënëRepublikëneKosovësdhenëRepublikëneShqipërisë.
Ambasadauhapnëtetortëvitit2008dheaktualishtkanjëekipprej
katër diplomatëve Norvegjez, të udhëhequr nga Ambasadori Jan
Braathu dhe pesë anëtarë të stafit lokal.


PërveçqëshërbejnësipërfaqësuespolitiktëNorvegjisënëKosovë,
ambasadagjithashtuofronshërbimetëndryshmekëshilluesedhe
ështëpiklokaleekontaktiteNorvegjisëpërndihmëpërzhvillimine



Fondi i Ambasadës Norvegjeze mbështet çdo vit projektet të
ndryshme që vijnë nga sektorë të ndryshëm të shtrirë gjithandej
Kosovës, si në:  Shërbimet Sociale, Demokratizmin,
QëndrueshmërinëEkonomike,Arsimoredhetëtjera.

Ambasada Norvegjeze ofron grande të vogla në mbështetjen e
projekteveqësynojnëzhvillimineburimevenjerëzorepërtërinjtë
dhegjeneriminemundësivetëpunësimit.

Që nga shtatori i vitit 2011, Fondi i Ambasadës Norvegjeze është
duke mbështetur rreth 70 projekte të shpërndara në pjesë të
ndryshme të Kosovës, në sektorë kryesor siç janë: Demokracia, Të
drejtatenjeriutdheçështjetsocioͲpolitike,ZhvillimiiNdërmarrjeve,
Gjinisë, Arsimimi dhe Rinia, Minoritetet, Harmonizimi dhe dialogu
nësektorinedrejtësisë.

KornizaInstitucionale
2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
StafitotalnëKosovë10dhenjëpraktikantNorvegjez
100%
Stafitotalngajashtë4
Stafitotallokal6
80%




Kontakti
Adresa:Rr.SejdiKryeziuNr.6,Prishtina10000,
RepublikaeKosovës.
Telefoni:+381(0)3823211100
EͲmail:embpri@mfa.no


Arsim&punësim
Ekonomi,Tregti&Industri
Agrikulturë&Zhv.rural.

60%

Transport&Infrastrukturë

40%

Sundimtëligjit
Tjera

20%
0%

Qeverisje
Mjedis

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

Kosovës.Ambasadagjithashtuofrongrandetëshkallëssëvogëltë
iniciativavetëzhvillimit.

MinistriaNorvegjezeePunëvetëJashtme(MNPJ)kakontribuarme
njëgrandtëkonsiderueshëmnëQeverinëeRepublikëssëKosovës,
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), për
ndërtiminedyshkollave Arsimimit dheTrajnimitProfesional(ATP)
nëMalishevënëKosovë.

Buxhetiipërgjithshëmiparashikuarpërndërtiminekëtyredy
objekteveshkollore,palestravesportivedhekopshtit,duke
përfshirëkostonezbatimit,është10.7MilionEuro.MASHTͲika

kontribuarme1.2MilionEuro,dhepjesatjetërebuxhetit,9.5
MilionEuro,ështëdhënëngaMinistraNorvegjezeePunëvetë
Jashtme(MNPJ).


Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara







Norvegji



EmriiOrganizatësAmbasadaMbretërore
Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
NorvegjezeͲMinistriaNorvegjeze
Modalitetiindihmës
2008
2009
2010
ePunëvetëJashtme
InvestimetKapitale
934
0
0

Mbështetjabuxhetoree
LlojiiOrganizatësMisionDiplomatik
përgjithshme(direkt)
AnëtariDACPo
(MBP)
0
0
0
ShefiOrganizatësH.E.AmbasadoriJanBraathu
Nëlloje/furnizime
45
0
0

Projekti
11.574
13.572
16.449
Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhe
Bashkëpunim
komunat)
teknik/asistencë
3.096
1.530
2.658
Edukimi
Totali
15.651
15.103
19.108
Zhvillimiisektoritprivat

Sundimiiligjit
2011PagesatsipasDACSektorëve
Mbështetjeshoqërisëcivile
150– Qeveri&shoqëri

civile
Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtër
110Ͳ Arsim
5% 5%
mbiiniciativateplanifikuara(afatgjate)
9%
160– Infrastrukturëtjetër
AmbasadaMbretëroreNorvegjeze,Ministria
Sociale&shërbime
50%
12%
NorvegjezeePunëvetëJashtmedotëvazhdojtë
321Ͳ
Industri
mbështesnëtëardhmensektorëtelartëcekura.

19%

260Ͳ Biznes&shërbime
tjera
TJERA








2011
0

953
0
9.998
3.850
14.803

Franca ka njohur Kosovën më 18 shkurt të vitit 2008, vetëm pas
shpalljes së pavarësisë. Ajo ka luajtur një rol aktiv në zgjidhjen e
Kosovës,sëparisianëtareeGrupittëKontaktit,sigrupishtetevetë
ngarkuara me monitorimin dhe besueshmërinë e OKBͲsë mbi
Kosovën, atëherë pas vitit 2004, gjatë negociatave mbi statusin e
udhëhequrngatëDërguaritSpecialtëSekretarittëPërgjithshëmtë
KombevetëBashkuara.

Sëdyti,Francakambajturprezencëaktivenëkëtëfushëdheështë
njëkontribuuesitkryesortëKFORͲit(780ushtarënganjëtotalprej
10,000)dheEULEXͲi(188gjyqtar,policdhedoganier,pothuajsenë
1,800).FrancezëtgjithashtujanëtëpranishëmedhenëZyrënCivile
NdërkombëtaredhenëMisionineOSBEͲsënëKosovë(OMIK).










Vendet Franceze aktualisht të pranishme në Kosovë në kuadër të
projektevetëzhvillimitjanëAreva,EgisͲRoutes,dheAlcatel.Prania
eFrancëskarakterizohetnëpërkrahjemekëshilladheekspertizanë
shumësektorë,rrugë,telekomunikacion,zhvillimdhekomunikim.

Për shumë vite, Franca ka zhvilluar bashkëpunimin në Kosovë në
fushatëndryshme,posaçërishtnësigurinëcivile,shëndetësi,arsim
dhe bashkëpunim universitar. Franca gjithashtu zhvillon edhe
veprimet e njohura kulturore, që përfshijnë aktivitetet në fushat e
filmit, muzikës dhe trashëgimisë, për përhapjen e mësimit Francez
dhepromoviminegjuhësFrëngesigjuhëbotërore(frankofonisë).

KornizaInstitucionale
StafitotalnëKosovë20Ͳ2diplomat;6njerëz
nëshërbimtëbashkëpunimit
Kulturor;3nëshërbimtë
departamentitkonsullor;
Admindhestafteknik


Kontakti
Rr.IsmailQemali,Nr.67,Dragodan,10000Prishtinë
Tel:+381.38.2245.8800
EͲmail:adminͲetrangers.pristinaͲ
amba@diplomatie.gouv.fr
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Francë















EmriiOrganizatësAmbasadaeFrancës
Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
LlojiiOrganizatësBilateral
Modalitetiindihmës
2008
AnëtariDACPo
Mbështetjabuxhetoree
përgjithshme(direkt)(MBP)
0
ShefiorganizatësH.EJeanͲFrançoisFITOU,
AmbasadoriFrancësnëKosovë
Projekt
0

Bashkëpunimteknik/asistencë
0
Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhe
Totali
0
komunat)

Kulturë,gjuhëFrënge,decentralizim,mbështetje

kapaciteteveadministrativemesektorëte
administratëspublikedheIntegrimEvropian.



2009

2010

2011

6

76

0

8

25

0

22

0

0

36

101

0

Në emër të Qeverisë Federale, KfW  realizon bashkëpunimin
financiare me Republikën  e Kosovës me qëllim të promovimit të
zhvillimitekonomikdhesocialtëRepublikëssëKosovës.

Mepërcaktimin/marrëveshjesnëfushatprioritaretëbashkëpunimit
financiar ndërmjet dy qeverive, zhvillimin dhe përmirësimin e
infrastrukturës, energjisë, ujit dhe transportit,  si dhe zhvillimin e
sektoritprivatkanëqenëfokusiibashkëpunimitfinanciarGjerman
qëngavitit1999.

Bashkëpunimi ka filluar me masat e emergjencës në zonat a.m.
fushat/lektoretnëvitin1999përtëvazhduarmeprojektetafatgjate
të qëndrueshëm, çelës për ngritjen ekonomike të vendit dhe
përmirësiminekushtevetëjetesëssëpopullsisë.

ProjekteteBashkëpunimitFinanciarGjermanngaviti1999derimë
sot:


x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

MjetetdhepajisjepërminierënelinjititnëBardhdhe
Mirash
Riparimiiurbanifurnizimitmeujë,FazaeIͲVIͲtë
RiparimiirrugëvePrishtinëͲPrizrenͲKufirimeShqipërinë
dhePejëkufirimeMalineZi
PromovimiiNVMͲve
PërkrahjaeStrehimit
PromovimiisektoritenergjetiktëKosovës,FazaeIͲIIͲtë
400kVlinjaetransmetimitKosovëͲShqipëri
Përmirësimiisistemevetëngrohjesqendrore
Përmirësimiitransmetimittërrjetittëenergjisëelektrike
Furnizimimeujëikomunës&rregullimiikanalizimitnë
Prishtinë,FazaeIͲIIIͲtë
RregullimiikanalizimitnëKosovënjugperëndimore
Krijimiifondittësigurimittëdispozitave
Promovimiiinvestimevetëefikasitetittëenergjisëmeanë
tësektoritbankar
Promovimiifinancaverurale














KornizaInstitucionale
StafitotalnëKosovë5 2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
StafitotalngaJashtë1
StafitotalLokal4

Kontakti
ZijaShemsiuNr.6
10000Prishtinë,RepublikaeKosovës
Tel.&fax:+38138544141/2
eͲmail:KfW.Pristina@kfw.de
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EmriiOrganizatësGermanyͲKfW
Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
LlojiiOrganizatësBilateral
Modalitetiindihmës
AnëtariDACPo
InvestimetKapitale
ShefiOrganizatësRenéEschemann,DrejtoriKfWͲsë,
Mbështetjabuxhetoree
ZyrarajonalenëKosovëdheShqipëri përgjithshme(direkt)(MBP)

Projekti
Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhekomunat)
Totali
Sektoriienergjisë(përfshi.NënͲsektorëttransmetimtë

energjisëelektrike,ngrohjeqendroretëqytetit,efikasitetii
2011PagesatsipasDACSektorëve
energjisë)dukembuluargjithëKosovëndheKomunëne
Prishtinës
Sektorineujit(përfshi.kanalizimin)dukembuluarKosovën
jugperëndimoredherajoninePrishtinës;
Zhvilliminesektoritprivat(depozitimtësigurimit,NVMͲve,
efikasittëenergjisë),nëtërëKosovën;

Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbi
iniciativateplanifikuara(afatgjate)
Përmirësimikushtevetëjetësnëpërmjetrehabilitimit,
modernizimitdhezgjerimittëinfrastrukturësbazë(energji,
furnizimmeujëdhekanalizim)dhepromovimtëzhvillimit
ekonomikdukethelluarndërmjetësiminesektoritfinanciar.









2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

150

10.000

0

0

150



DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit(GIZ)GmbH


GIZͲi filloi punën në Kosovë në vitin 1999 me prioritet kryesor në
ndihmën e rasteve emergjente, dhe pastaj në fillim të vitit 2000
natyra e projekteve u zhvendosur në drejtim të rindërtimit dhe
qëndrueshmërisë.Sot,meqëllimtëpërkrahjessëstabilitetitpolitik
dhe ekonomik, si dhe krijimin e një shteti demokratik kushtetues,
GIZͲikëshillonvendinnëtrifushameprioritet:
x Zhvillimineqëndrueshëmekonomik
x Administratënpublike,demokracinë,shoqërinëcivile
x Arsimi

ProjekteteGIZͲitngaviti1999derimësot:
- Promovimiiqendravetëarsimitprofesionalnëkonteksttë
reformëssëarsimitprofesional
- Zhvillimiikapacitetevenësektorinearsimitbazë

-

ModernizimineShërbimeveKomunale
MenaxhimiiTokavedheKadastra
FuqizimidheZhvillimiiRinisënëKosovë
ReformanëSistemineFinancavePublikenëKosovë
MbështetjenëProcesinIntegrimitEvropiannëKosovë
Mbështetje për zhvillimin e dhe zbatimin e Kushtetutës në
përputhjemeligjeteBEͲsënëKosovë
MbështetjepërIndustrinëeUshqimitnëKosovë
Promovimiiekonomisëdhepunësimit
PromovimiikonkurrencësnësektorinprivatnëKosovë
ZhvillimiekonomikruralnëKosovë
Trajnimiimësuesvedhengritjaekapacitetevetëdrejtorëve
tëshkollave–tëfinancuarngaBEͲja












KornizaInstitucionale
2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
StafitotalnëKosovë120
100%
90%
 Stafitotalngajashtë19(17GIZZyra)+2ngaGIZͲi 
Arsim&Punësim
80%
Ekonomi,Tregti&Industri
Stafitotallokal101
70%
Agrikulturë&Zhv.Rural.

60%
TransportdheInfrastrukturë
50%
Kontakti
SundimtëLigjit
40%
FinancimPublik
Rr.AntonÇettaNr.1,10000Prishtinë;RepublikaeKosovës
30%
Qeverisje
20%
Telephone:+38138233002100
Mjedis
10%
Email:gizͲkosovoͲbuero@giz.de
0%
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EmriiOrganizatësQeveriaGjermane
DeutscheGesellschaftfürInternationale
Zusammenarbeit(GIZ)GmbH
LlojiiOrganizatësBilateral
AnëtariDACPo
ShefiorganizatësDr.MichaelNebelung,DrejtoriVenditpërKosovë
dheMaqedoni
Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
MbështetjeeKosovësnëarritjetestabilitetitpolitikdhedemokracibazuarnë
sundimtëligjit.GIZͲipromovonzhvillimekonomik,standardetëedukimittë
lartë,dheadministratëpublikemëefikasedhemëtëdecentralizuar.
BashkëpunimimesGjermanisëdheKosovësfokusohetnëfushatnëvazhdim:
ZhvillimEkonomiktëqëndrueshëm:Promovimtëpunësimitdhezhvillim
ekonomik(dukepërmirësuarkonkurrencën),zhvillimekonomikrajonal,trajnim
profesional
Administratëpublike,demokraci,shoqëricivile:Menaxhimitokave/zhvillimine
regjistrimittëtokave,promovimineshërbimevekomunale,reformiminsistemit
tëfinancimitpublik,reformaligjore,integrimnëBE,zhvilliminestrukturavetë
punësrinore
Arsimim:Arsimthemelor
IntegrimiiKosovësnëiniciativatdherrjetetpërtëgjithërajoninështëedhenjë
ngaprioritettjera.BMZͲtëFondetRajonaletëHapura(ORFs)mbështesinkëtë
qasjenëpërmjetprojekteveqëpromovojnëtregtitëjashtme,reformaligjore,
modernizimineshërbimevekomunaledheefikasitetineenergjisë.
GIZͲiofronmbështetjenënivelqendrorsidhenënivellokal(komuna).

Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbiiniciativate
planifikuara(afatgjate)
Vazhdimnëmbështetjenëpromoviminekonomik,qeverisjetëmirëdhearsim

Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
Modalitetiindihmës
NëLloje/Furnizim
Projekti
Bashkëpunim
teknik/asistencë
Totali




2008

2009

2010

2011

0

7

8

0

16.176

7.222

10.278

10.392

2.618

4.581

8.813

8.750

18.794

11.810

19.100

19.142



2011PagesatsipasDACSektorëve
140–Furnizimmeujë&
kanalizim
11%
6%

24%

150Ͳ Qeveri&shoqëri
civile
240Ͳ Banka&shërbime
financiare

11%

110Ͳ Arsim
24%

24%
230–Gjenerimtë
Energjisë&furnizim
TJERA

AgjenciaSuedezepërZhvillimdheBashkëpunim(Sida)epërfaqësuarngaAmbasadaSuedeze




AgjenciaSuedezenëKosovëparavitit200,kryesishtkapërfshirëndihmat
humanitare.Kjogradualishtështëzëvendësuarmeiniciativatzhvillimoretë
njënatyremëafatgjate.Nëvazhdimgjenipërmbajtjenpërsektorët:


Infrastrukturë/rindërtim: Projektet kanë përfshirë renovimin e
transformatorëve të energjisë elektrike dhe sistemit elektrik të
shpërndarjes në regjionin e Ferizajt, krijimin e radio lidhjeve në mes të
Prishtinës dhe Shkupit, restaurimin e trafikut verior të Mitrovicës dhe
rehabilitiminesistemevetëngrohjesnëPrishtinëdheGjakovë.Investimet

ͲKvinnatillKvinnapëraktivitetetqëkanëpërqëllimfuqiziminegruasnë
shoqërinëKosovare,
Ͳ Civil Rights Defenders (Mbrojtësit e të drejtave civile) për aktivitet që
kanëpërqëllimfuqiziminemedieve,dhe
Ͳ The Olof Palme International Centre për aktivitetet që kanë për qëllim
ngritjenekapacitetevetëtërinjve,trajnimeteTIͲsë,programetetrajnimit
përpartitëpolitikedheiniciativathulumtuese.

RAE: Mbështetja për integrimin gjithëpërfshirës të komunitetit RAE në
Mëhallën e Romëve në Mitrovicë duke filluar me rindërtimin e shtëpive
dhe ofrimin e kushteve për qasje të barabarta në edukim punësim dhe



Refugjatëtdhetëkryerit:Mbështetjaështëofruarnëkuadërtëkornizëssë
Programit të Integruar të Zonës në formë të rindërtimit të shtëpive,
aktiviteteve për gjenerim të të hyrave dhe programeve sociale. Gjatë
periudhës 1999Ͳ2004, rreth 3,400 familje iu ishte mundësuar kthimi në
Kosovësirezultatdirektikëtijprogrami.


Shëndetësi: Suedi ka përkrahur riparimin dhe mirëmbajtjen pajisjeve të
spitalit, teknikët e trajnuar dhe punëtoritë e themeluara në të gjitha
spitalet. Programi regjional i informimit rreth HIV/AIDS gjithashtu ishte
përkrahur.


Gjyqësori:Mbështetjaengritjessëkapacitetevepërtëburgosuritdhepër
shërbimetpërlirimmekushtsidhetëAvokatittëPopullit.

Qeverisjademokratikedhetëdrejtatenjeriut:
Ͳ Mbështetja e konsulencës për Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe
përkrahja përmes Agjencisë të Statistikave të Suedisë për agjencisë së
statistikavetëKosovës.
Ͳ Bashkëpunimi në mes të Agjencisë Suedeze Tatimore dhe Ministrisë së
EkonomisëdheFinancavepërnjësistemtëritëtatimitnëpronë.
ͲZyraeAuditoritGjeneral,
ͲRegjistrimiipopullsisëdhebanimit.


Shoqëria civile: Mbështetja kryesisht ka qenë e kanalizuar përmes tri
organizataveSuedeze;

dhe ofrimin e kushteve për qasje të barabarta në edukim, punësim dhe
pjesëmarrjeqytetarenëKosovënshumetnike.


Trashëgimiakulturore:NëfillimështëthemeluardegaSuedezemefondin
Suedez,TrashëgimiakulturepaKufijkandërmarrrindërtimineobjekteve
merëndësikulturoreqëngaviti2011.

MjedisidheKlima:
Ͳ Mbështetja teknike për Ministrinë eMjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
nëzhvillimineStrategjisëMjedisoredhePlanittëVeprimit.
Ͳ Mbështetja teknike për Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit
Rural në përgatitjen e Strategjisë së Pylltarisë dhe Planit të Veprimit, e
ndjekur nga zbatimi i strategjisë dhe themelimi i Sektorit të Qasjes së
Gjerë.
ͲForcimiiqëndrueshëmipyjeveprivatedhepyjevetëdecentralizuara,që
përfshijnëP.sh. përkrahjenpër themelimin easociacionittëpronarëvetë
pyjeveprivate.


Edukimi/Arsimimi:
Ͳ Mbështetja teknike për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
për hartimin e Udhëzuesit për sektorin e arsimit. Pastaj, është ofruar
mbështetjapërpërpunimindhepërshtatjenePlanitStrategjikiArsimitne
Kosovë 2011Ͳ2016, e ndjekur pastaj me mbështetjen për hartimin e
Sektorit të Qasjes së Gjerë si pjesë përgatitore për zbatimin e kësaj
strategjie.

Ͳ Mbështetja për zbatimin e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit
(InternationalBusinessCollege)nëMitrovicë.

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

intensivekapitalekanëqenëtëplotësuaramëpërkrahjemenaxherialedhe
organizative.
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KornizaInstitucionale
SistemimenaxherialpërODAAmbasadaSuedezeështë
pjesërishtedeleguarqëtë
merretmeBashkëpunimSuedez
përZhvillimmeKosovën.
StafitotalnëKosovë5
Stafitotalngajashtë2
Stafitotallokal3

Kontakti
Rr.PerandoriJustinianNr.19,Prishtinë,Kosovë
Tel:038245795;
eͲmail:ambassaden.pristina@foreign.ministry.se






Suedi

2011PagesatsipasDACSektorëve
110ͲArsim
13%
29%

7%

150ͲQeveria&shoqëria
civile

14%

15%

22%

EmriiOrganizatësAgjenciaSuedezepërZhvillim
Ndërkombëtar(Sida)përfaqësohet
Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
ngaAmbasadaeSuedisë
Modalitetiindihmës
2008
LlojiiOrganizatësBilaterale
InvestimetKapitale
912
AnëtariDACPo
Nëlloje/furnizime
75
ShefiiOrganizatësMariaMelbing,Shefeebashkëpunimit
Project
952
përZhvillim
Bashkëpunim

teknik/asistencë
4.762
Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhekomunat)
GrandTotal
6.701
Sektorët:

Mjedisidheklima
2011PagesatngaSektoriGrupiPunues
Arsimi
Qeverisjademokratikedhetëdrejtatenjeriut
Projektet e financuara nga Suedia janë aktive në komunat në
vazhdim:
PlaniiVeprimitLokalMjedisor;Deçan,F.Kosovë,Graçanicë,Hanii
Elezit,Istog,Junik,Mitrovicë,Obiliq,ParteshdhePodujeva.


Plani Zhvillimor Urban Komunal: Pejë, Prizren, Mitrovicë, Gjilan,
Ferizaj, Hani të Elezit, Junik, Mamushë, Graçanicë, Partesh,
MalishevëdheRahovec.

Strategjia aktuale vendore /  Një përshkrim i shkurtër mbi
iniciativateplanifikuara(afatgjate)
Strategjia2009–2012përzhvilliminebashkëpunimitmeKosovën 
Strategjiaeredotëpërgatitetgjatëvitit2012.

160–Infrastrukturatjetër
Sociale&shërbime

400ͲMultisektorë/ndërͲ
shkurtimet
240ͲBanka&shërbime
financiare
TJERA



2009

2010

2011

0

0

2.237

58

64

0

681

880

0

6.872

7.291

6.600

7.611

8.236

8.837




UNͲHabitat
Është angazhuar në krijimin e institucioneve të nivelit qendror që
merren me çështjet e planifikimit hapësinor, prona dhe kadastër
(Instituti për Planifikim Hapësinor, Agjencia Kadastrale e Kosovës
dheDrejtoriapërçështjeBanesoredhePronësore).
Kavazhduarmengritjenekapacitetevenëkëtoinstitucionedheka
zgjeruar aktivitete e tij në nivel lokal. Asistenca në punë gjatë
gjashtëvitevetëkaluarakaqenëthelbiiaktivitetevetUNHabitatͲit,
mefokustëveçantënëaftësitëpërplanifikimhapësinordheurban.
Këto janë parë si pjesë thelbësore për zbatimin e praktikave të
qeverisjessëmirënënivellokal.
UNͲHabitatështëpoashtuiangazhuarnëmbështetjeneMinistrisë
së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në hartimin e Ligjit për
PlanifikimHapësinordhetëshoqëruarmeaktenënligjore.

WHO/OBSH
Ështëdukembështeturzhvilliminepolitikësshëndetësorekyçedhe
dokumenteve strategjike për shëndetin publik, dhe veçanërisht:
politika shëndetësore dhe planifikim, kujdesin primar dhe mjekësi
familjare, shëndeti i nënës dhe i foshnjës, shërbimet emergjente
mjekësore, shëndeti mentor, sëmundjet ngjitëse dhe jo ngjitëse,
imunizimi,shkollatpërpromovimtëshëndetit,shëndetimjedisor,si
dhezhvillimiiprogrameveshëndetësoredhengritjaekapaciteteve
tësistemitshëndetësor.

UNFPA
Vepron në Kosovë që nga Korriku i vitit 1999, duke filluar me një
qëllimpërtërivendosurkushtetthemeloredhetësigurtapërgratë
dhefoshnjatetyretëporsalindura.Nëfillimtëvitit2000,Ministria
e Shëndetësisë ka mandatar UNFPA si agjenci udhëheqëse në
shëndetinreproduktivnëKosovë.

UNFPAështëepërkushtuarpërforciminekapacitetevetëtëgjithë
k
b
h d
dh
dh
kosovarëvepërtëmbrojturshëndetinetyreriprodhuesdheatëtë


partnerëve të tyre; për të u qasur dhe për të marrë shërbimet e
shëndetit riprodhues kur është e nevojshme dhe për të forcuar
kapacitetet institucionale për të mbledhur, analizuar dhe për të
shfrytëzuartëdhënatebazuaranëpopullsi.

UNWomen
Në Kosovë që nga vitit 1999, më parë UNIFEM, tash UN Women,
qasjaprimareishtefokusuarnëpërkrahjenegravepërtëkërkuartë
drejtat e tyre në kontekst të proceseve pas konfliktit dhe
rehabilitimit, me lehtësimin e partneritete për ngritjen e
kapacitetevetëorganizatavetëgravedheinstitucioneveqeveritare.
Që prej fillimit të programit, UN Women ka nxitur udhëheqjen e
gravepërpjesëmarrjeqytetaredheqeverisjelokale,mbështetjene
krijimit të makinerisë gjinore të Kosovës për të dy nivelet atë
qendror dhe atë lokal, dhe duke kontribuar në kornizën e
legjislacionitligjor.
Që nga miratimi i Rezolutës 1325 (2000) nga ana e Këshillit të
SigurisësëBE(UNSC),punaeUNWomenmbipaqedheçështjete
sigurisëkaqenëeshtyrëngaqëllimetesaj.

UNICEF
I pozicionuar për të marr rolin udhëheqës në mbështetjen e
autoritetevelokaleqëtëveprojnënëmënyrëgjithëpërfshirësendaj
familjeve në nevojë dhe familjeve dhe fëmijëve të margjinalizuar,
UNICEFͲi ka mbështetur sfidat zhvillimore të Kosovës përmes
programit të UNICEFͲit – të shtyrë nga një prioritet të bazuar në
dëshmi dhe planifikim afatgjatë për përmirësimin e përgjegjësisë
publikenëarritjenerezultatevetëmatshmepërfëmijëtdhegratë.
Nëpërputhjemestandardetetëdrejtavendërkombëtaretënjeriut
dhe të fëmijëve, UNICEFͲi ka pasur që mundësi unike për të
shfrytëzuarndryshimetpërfëmijëtsinëfazënjejashtëzakonshme,
ashtuedhenëfazënezhvillimit.

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

AgjencitëimplementuesetëKombevetëBashkuara

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

UNDP
ËshtërrjetglobaliOKBͲsë,icilievokonpërndryshimedheiciliilidh
vendet me njohuritë, eksperiencën dhe resurset për t’iu ndihmuar
njerëzvetëndërtojnënjëjetë mëtë mirë.Nejemitë vendosurnë
166 vende, duke punuar me to për zgjidhjen e tyre të sfidave
zhvillimore globale dhe kombëtare. Pa si që ata kanë zhvilluar
kapacitet lokale, ata kanë marrë nga njerëzit e UNDPͲsë dhe nga
partnerëtmëtanëmëtëgjerë.
UNDP zyra në Kosovë është themeluar në Gusht 1999, duke fituar
shumë shpejt reputacion të fortë si një partner i pavarur dhe me
përvojë në përpjeke për të rindërtuar dhe angazhuar në zhvillim.
AsistencaeUNDPSnëviteteparatëfunksionimittësajnëKosovë
ka qenë kryesisht në fushën e rindërtimit emergjent dhe
rehabilitimi.














Që nga viti 2000, programi është ndërruar me sfida zhvillimore
afatgjatadukevazhduarpunënpër tëndihmuarkrijimin, zhvillimin
dhe forcimin e institucioneve të Kosovës, promovimin e rritjes
ekonomike, rritjen e sigurisë së përditshme të njerëzve dhe për
përmirësoj qëndrueshmërinë e mjedisit. Të gjitha programet
theksojnërolinepartneritetitdheshfrytëzimittëekspertizëslokale
ku është e mundur për të ofruar zgjidhje që i përshtaten Kosovës.
Zyra është e fokusuar në fushën e zhvillimit ekonomik dhe
punësimit;nëreformateadministratëspublikedhedecentralizimit;
kthimindheriͲintegrimin;sigurinëdhesundimineligjit;dhepërtë
ndikuarnëdebatetpolitikenëKosovë.
Përmesaktiviteteve,UNDPKosovëkapërmirësuarkushtetejetesës
dhe raportet në komunitete; ka themeluar institucione efektive
gjyqësore dhe të policisë dhe ka kontribuar në rritjen e sigurisë
personale; themelimin e shërbime civile efektive dhe të
përgjegjshme në nivel qendror dhe komunal; rritjen e mundësive
përpunësim;kaasistuarapondihmuarnëzhvilliminelegjislacionit
tëri.

EmriiOrganizatësUnitedNationsDevelopmentProgramnë
Kosovë
LlojiiOrganizatësAgjenciaMultilateraleeKBͲsë
AnëtareeDACVëzhgues
ShefiOrganizatësZ.OsnatLubrani,PërfaqësuesiPërhershëm 

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhekomunat)
UNDPProgramipërKosovëkakëtokomponentënëvazhdim:
RritjadheZhvillimiGjithëpërfshirës;
UNDPͲa sheh si prioritet të kontribuoj në krijimin e mundësive më të mira
përpersonatemargjinalizuar.Poashtudotëkontribuojnëmarrjennënivel
lokal zbatimin e Objektivave të Zhvillimit të Mijëvjeçarit, zhvillimin e
kapacitetevetënevojshmepërpërkthiminepolitikësnëofriminshërbimeve
publike kualitative, përfshirë kështu nivelin komuna, të komunitetit dhe
familjarpërgrupetnënevojë.
QeverisjeDemokratike;
QëndrueshmëriMjedisore;

Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbiiniciativate
planifikuara(afatgjate)
Strategjia/Plani i Veprimit i UNDP Kosovë për 2011Ͳ2015 ka për qëllim t’i
ndihmoj Kosovës me agjendën e saj zhvillimore, duke u fokusuar në gjithë
përfshirjen sociale dhe zhvillimin njerëzor për të gjithë. UNDPͲA do të
kontribuoj në prioritetet e Kosovës dhe zhvillimin e kapaciteteve të
partnerëvepërmestrikomponentëvetëprogrameve:
RritjadheZhvillimiGjithëpërfshirës
QeverisjeDemokratike,dhe
QëndrueshmëriMjedisore.

2011PagesatngaSektoriGrupiPunues


Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
ModalitetiiNdihmës

2008

2009

2010

2011

Projekti
Bashkëpunim
teknik/asistencë

0

0

47

33

0

262

2.583

1.067

Totali

0

262

2.630

1.100



2011PagesatsipasDACSektorëve
150ͲQeveria&shoqëriacivile


400ͲMultisektorë/ndërͲ
shkurtimet

13%
6%

35%

8%

998Ͳ
Tëpaalokuara/tëpaspecifikuara
160– Infrastrukturatjetër
Sociale&shërbimet

12%
26%

920– MbështetjeOJQͲve


Tjera

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara





KornizaInstitucionale
StafitotalnëKosovë106
Stafitotalngajashtë15
Stafitotallokal91

Kontakti
QytezaPejtonNr.14,Prishtinë10000,Kosovë
Tel:+381(0)38249066/101
eͲmail:egistry.ks@undp.org

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara







KornizaInstitucionale
StafitotalnëKosovë35
Stafitotalngajashtë3
Stafitotallokal32

Kontakti
Rr.AliPasheTepelenaNr1,Prishtinë
Tel:+38138249230;231;232
WebͲsite:www.unicef.org/kosovo
EmriiOrganizatësUNICEF– UnitedNationsChildren’sFund
LlojiiOrganizatësAgjenciaMultilateraleeOKBͲsë
ShefiOrganizatësLucianoCalestini,AHO

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhekomunat)
Shëndetësi (Shëndeti i Nënës dhe Fëmijës, dhe të Ushqyerit;
ShëndetiPublikdheHIV/AIDS)
Arsimimi(ZhvilliminëFëmijërinëeHershme;ShkollatMiqësorepër
Fëmijë;ZhvillimiiKapacitetevepërPlanifikimnëbazëtëdëshmive
dhetëbazuar)
Rinia(GatishmëriaeRinis;LaboratorëtinovativsidhePjesëmarrjae
tëRinjvedheFuqizimi)
PolitikatSociale(PërfshirjasocialeeKomunitetitRomë,Ashkalidhe
Egjiptianë; Komunat dashamirëse; Përgjegjësia për fëmijë:
KoalicionipërfëmijëdheQendraeDijës)
Monitorimi & Evoluimi (Prej politikave tek rezultatet: Shfrytëzimi i
tëdhënavepërplanifikiminebazuarnëdëshmi)
Mbrojtja e Fëmijëve (Forcimi i Sistemit për Mbrojtjen e Fëmijëve;
MbështetjaeDrejtësisëpërReformateFëmijëve)
Komunikimi për Zhvillim (Promovimi i Ndryshimeve Pozitive të
SjelljesbrendaZhvillimittëHershëmtëFëmijërisë)
ProgramiRegjionalpërZonëneMitrovicës


Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbi
iniciativateplanifikuara(afatgjate)
PlaniProgramatikiVeprimitnëKosovë(KPAP)ështëhartuart’i
kompletojprioritetestrategjiketëKosovëstëtheksuaranëKAMSH,
qëkapërqëllimtirrisshpenzimetezhvillimitshoqërorsi
proporcioniGDPsëKosovës,dherritjessëekzekutimittëbuxhetit..

2011PagesatngaSektoriGrupiPunues



Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
Modalitetiindihmës

2008

2009

2010

2011

Projekti
Bashkëpunim
teknik/asistencë

0

0

0

24

0

3.198

169

415

Totali

0

3.198

169

439



2011PagesatsipasDACSektorëve
1%
4%3%

110ͲArsim
120–Shëndetësi

43%

49%

150–Qeveri&shoqëricivile
160–Infrastrukturësociale&Shërbime


130–Politikatepopullatës/programet
&shëndetireproduktiv





EmriiOrganizatësUNWomen
LlojiiOrganizatësAgjenciaMultilateraleeKBͲsë
ShefiOrganizatësZnj.FloraMacula,ShefeeZyrësa.i

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhekomunat)
MbështetjepërzbatiminerezolutësUNSCR1325mbiGratë,Paqen
dheSigurinë(GPS):
DukeidhënëfunddhunësndajgravepërmesUNKTprogramittë
përbashkëtmbiDhunënnëFamiljenëKosovënëtrikomuna:Gjilan,
GjakovëdheDragash;IntegrimingjinorbrendasektorittëSigurisëdhe
Gjyqësisë;
Përfaqësimiigravenëpolitikëdheudhëheqje;Qasjanëdrejtësipër
gratëembijetuaratëdhunës;Zhvillimiikapacitetevepërgratëe
margjinalizuara,grupetetyretëkomunitetitdherrjetat(Romë,Ashkali
dheEgjiptianë);Dialogundëretniknëmestëgrupevetëpakicësdhe
shumicëskombëtare;Fuqizimiikapacitetevedhekoordinimii
organizatavetëgravetëshoqërisëcivile,institucioneveqeveritaredhe
organizatavendërkombëtarepërtëçuarpërparazbatimineGPS
(WPS);
Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbiiniciativat
eplanifikuara(afatgjate)
Nëmes2012Ͳ2014UNWomennëKosovëdotëpërkrahtreprojekte
qëpromovojnëzbatiminerezolutës1325.
.









Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara





KornizaInstitucionale
StafitotalnëKosovë9
Stafitotalngajashtë2
Stafitotallokal7

Kontakti
Rr.PerandoriJustinian1/A,10000Prishtina
Tel:++381(0)38224645/654
EͲmail:flora.macula@unwomen.org

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara







KornizaInstitucionale
StafitotalnëKosovë9
Stafitotalngajashtë3
Stafitotallokal6

Kontakti
QytezaPejton,Rr.MujoUlqinaku,Nr7,10000Prishtinë
Tel:+38138249087
eͲmail:kosovo.office@unfpa.org

2011PagesatngaSektoriGrupiPunues

EmriiOrganizatësUnitedNationsPopulationFundͲUNFPA
LlojiiOrganizatësAgjenciaMultilateraleeKBͲsë
ShefiOrganizatësZ.DoinaBologa

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
Me një eksperiencë globale shumë vjeçare, UNFPA vepron në
shëndetin riprodhues me fokus në planifikim familjare, shëndetin e
nënësdhefëmijës,tërinisë,mbledhjeetëdhënavetëpopullsisëdhe
çështjetgjinore.

Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbiiniciativat
eplanifikuara(afatgjate)
Përmirësimi ishëndetit tënënës dhe fëmijës duke përfshirë edhe të
rinjtëmefokusnëshëndetinriprodhues(SHRiNënësdhestrategjiae
shëndetit të fëmijës e MSH); Parandalimi i Dhunës në Baza Gjinore
(përkrahjaezbatimittëLigjitdhePlanittëVeprimitnëDHF/DHBGJ;

Fuqizimiikapaciteteveinstitucionalepërmenaxhiminetëdhënave;

Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)



ModalitetiiNdihmës
Bashkëpunim
teknik/asistencë
Totali

2008

2009

2010

2011

0

355

506

318

0

355

506

318



2011PagesatsipasDACSektorëve
120Ͳ Shëndetësi

1%
0%
49%

50%

130– Politikatepopullatës
Programet&
Shëndetireproduktiv
160– Infrastrukturatjetër
Sociale&shërbimet




EmriiOrganizatësWORLDHEALTHORGANIZATION
LlojiiOrganizatësAgjenciaMultilateraleeKBͲsë 
AnëtareeDACPo
ShefiOrganizatësDrSkenderSyla

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
SektoriiShëndetësisë

Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbiiniciativat
eplanifikuara(afatgjate)
ZhvillimiiProgramittëShëndetittëNënësdheFëmijës,shërbimet
emergjentemjekësore.,shëndetimental,PolitikateShëndetësisë,
Sëmundjetngjitësedhejongjitëse,ShkollatpërPromovimine
Shëndetësisë,ShëndetiMjedisor;zhvillimiiprogrameve
shëndetësore,dhengritjaekapacitetevenësistemineshëndetësisë.

2011Pagesatnga SektoriGrupiPunues



Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)


Modalitetiindihmës
Bashkëpunim
teknik/asistencë
Totali

2008

2009

2010

2011

0

1.142

115

5

0

1.142

115

5


2011PagesatsipasDACSektorëve



Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara





KornizaInstitucionale
StafitotalnëKosovë9
Stafitotalngajashtëasnjë
Stafitotallokal9

Kontakti
OrganizataBotëroreeShëndetësisë
ZyranëPrishtinë,UCCK,NdërtesaeIPHͲsë,Katiiparë
Rr.NënëTereza,P.n,10000Prishtinë,Kosovë
Tel:038549216


Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara






KornizaInstitucionale
SistemimenaxheriapërODAFinancuarngaQeveriaSuedeze
nëpërmjetSIDAͲs
StafitotalnëKosovë21
Stafitotalngajashtë3
Stafitotallokal18

Kontakti
UNͲHABITATKosovë,NdërtesaeMinistrisë“Rilindja”,10000Prishtinë,
Tel:+3813820032611
info@unhabitatͲkosovo.org
EmriiOrganizatësUNͲHabitat
LlojiiOrganizatësAgjenciaMultilateraleeKBͲsë 
ShefiOrganizatësKrystynaGalezia,ShefeeUNͲHabitat
ZyranëKosovë

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe
Planifikimi hapësinor dhe urban, projektet e investimeve kapitale,
vendbanimet joformale, pjesëmarrja dhe qasja e ndjeshme gjinore për
planifikimdheprojektimurban,ngritjetëkapacitetittëstafitkomunal.

Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbiiniciativate
planifikuara(afatgjate)
MbështetjapërkomunatevoglatëKosovësnëhartimineplanit
zhvillimorkomunaldheurbanpërmesqasjes“nështëpi”(inͲhouse).
Konsolidimiipraktikavetëintegruaratëplanifikimitdhendërlidhjae
tyremezhvillimineprojektevekapitale,përmirësimiiqasjesnë
shërbime,lëvizje,çështjemjedisoredheprioritetetjeratëfazësnëvijim
esipërtëprojektit.Reformimiistrukturaveorganizativepërplanifikim
hapësinordheurban,përrealizmineplanitdhemonitorim,sidhepër
praktikateqeverisjessëmirëgjithashtunëfokustëprogramitpër
mbështetjetëplanifikimithapësinortëUNͲHabitatͲit.Përkrahjae
dialogutmëtëmirënëmesnivelitqendrordhelokalështënjëobjektiv
tjetëriprogramit.













Gjatë2vitevetëpara,Luksemburgukaqenëkryesishtipërfshirënë
emergjencëdherindërtim,porqëngaviti2011fokusisistematikka
qenënësektorineShëndetësisë,përkatësisht:

- NdërtimidhemjetetepunëtorisësëprotezavenëQKUK;
- RenovimiiklinikësnëPrizren
- HISprojekti,
- Numri i projekteve të zbatuara të UN lidhur me çështjet e
shëndetit;
Përfshirja e rëndësishme e Luksemburgut në sektorin e bujqësisë
dheedhemëshumënëfushënetrajnimitprofesionaldheedukimit.















Momentalishtjanë4projektebilateralenërealizimesipër:

Një në shëndetësi, dy në fushën e trajnimit profesional/edukimit
dhe një në sektorin e ujit; dhe tre projekte të KBͲsë, dy në
shëndetësidhenjënësektorinebujqësisë.

Qëngaviti2007,OJQͲjaeCaritasLuksemburgvepronnëregjionine
Ferizajt me mandat të qeverisë së Luksemburgut dhe është duke
zbatuarprogramtëmadhsocial.














Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara

Luksemburgu

Profilet e donatorëve dhe profilet e agjencive implementuese të Kombeve të Bashkuara




KornizaInstitucionale
2011PagesatsipasDACSektorëve
SistemimenaxheriapërODAODAemonitoruarngaHQnë
Luksemburg,nëbashkëpunim
tëngushtëmeCAD. 
StafitotalnëKosovë3
Stafitotalngajashtë1
Stafitotallokal2 

Kontakti
14,rrugaMetushKrasniqi,Arbëria,10.000Prishtina
Tel&fax:+381(0)38226787
Email:secretariat.pristina@mae.etat.lu



Luksemburgu

EmriiOrganizatësQeveriaeGrandͲDuchye
Luksemburgut(ePërfaqësuarnë
Kosovë
NgaZyraeGrandͲDuchye
LuksemburgutnëPrishtinë)

LlojiiOrganizatësBilateral
AnëtariDACPo


ShefiOrganizatësMinistriiZhvillimittëBashkëpunimit
dheVeprimitHumanitar,H.E.Madame
MarieͲJoséeJACOBS(epërfaqësua
nëKosovëngaZ.PierreWEBER,
shefiZyrësGrandͲDuchytë
LuksemburgutnëPrishtinë)

Fushat/sektorëtmepërparësikyçe(përfshiedhekomunat)
Shëndetësi,ujë,trajnimeprofesionaledheedukim



Pagesat2008Ͳ2011(nëmijaEuro)
AidModality

2008

2009

2010

2011

CapitalInvestment

0

61

250

1.365

InKind/Supplies

0

112

8

0

Project
Technical
Cooperation/
Assistance

6.370

4.039

3.082

1.880

131

595

3.451

3.594

GrandTotal

6.500

4.807

6.790

6.839


2011PagesatngaSektoriGrupiPunues

Strategjiaaktualevendore/Njëpërshkrimishkurtërmbi
iniciativateplanifikuara(afatgjate)
Luksemburguështëipërkushtuartëinvestojdiku6Ͳ6.5milion
EuronëvitnëKosovëpërsëpaku4viteteardhshme.Prioritet
kryesoredotëmbetënshëndetësia,ujidhearsimimi
profesional.



