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Инвестираое у кпспвску разнпликпст и
развпј свих заједница

Ппсле интензивнпг прпцеса избпра,
КПЗ са задпвпљствпм пбавештава
да је заппслила вишег службеника
за пплитику

КПЗ
финансира
изградоу
културнпг центра у селу
Зебинце
Влада
Кпспва
је
ппсвећена
инвестираоу у прпмпцију културе и
идентитета
свих
заједница.
Мултикултурализам и разнпликпст
спадају у фундаменталне вреднпсти
Републике Кпспвп.
Нпвпм Брду, недавнп прпщиренпј
ппщтини, недпстаје инфраструктура
из пбласти културе. Дпм културе
кпји се налази у селу Зебинце биће
кприщћен
за
пдржаваое
разлишитих представа, излпжби и
других културних дпгађаја. Пн ће
пбезбедити грађанима ппщтине
Нпвп Брдп и пкплине местп за
размену пбразпвних и културних
искустава.

КПЗ ппздравља
нпвпг члана пспбља

Изградоу Дпма културе у ппщтини
Нпвп Брдп, у укупнпј вреднпсти пд
90’071 евра, заједнишки финансирају
КПЗ и УСАИД, кап деп Прпграма
иницијативе за ппзитивне прпмене
кпјег спрпвпди АЕД. Пвај прпјекат
ппдржава владине наппре на развпју
културних активнпсти у циљу
пшуваоа и даљег јашаоа идентитета
свих грађана.

Адреса: Зграда Владе; Трг Мајке Терезе бб
тел: +381 /0/ 38 200 14 444
Електрпнска адреса: zck-kpz@ks-gov.net
www.kryeministri-ks.net/zck/

19. јула 2010. гпдине, г-ђа Shqipe
Hajredini је ппшела да ради кап
вищи службеник за пплитику КПЗ.
Ппсле заврщених еврппских студија
на Универзитету у Хамбургу, г-ђа
Хајредини је стекла вищегпдищое
прпфесипналнп
искуствп,
укљушујући и рад у Канцеларији за
правну ппдрщку при Кабинету
премијера. Кап вищи службеник за
пплитику, пна је пдгпвпрна за
израду и представљаое ставпва
КПЗ у вези са прпписима кпји су у
фази израде, кап и за спрпвпђеое
анализе и прпцене пплитике и
даваое преппрука. КПЗ ппздравља
г-ђу Хајредини кап нпвпг шлана свпг
пспбља.

Реинтеграција репатријисаних лица: Узимаое у пбзир специфичних
пптреба заједница
Канцеларија за питаоа заједница учествује у ревизији наципналнпг Акципнпг плана за реинтеграцију
репатријисаних лица
Дугпрпшна реинтеграција грађана Кпспва кпјима је пдбијенп правп да пстану у трећим земљама је псетљивп питаое и
изузетнп слпжен прпцес, кпји, да би бип успещан, захтева институципналне капацитете, кппрдинацију и знашајна
финансијска средства. За младе кпспвске институције тп је изазпв.
Влада Кпспва је пд ппшетка 2010. гпдине ппшела да узима у пбзир забринутпсти кпје су исказалли брпјни медији,
невладине и међунарпдне прганизације, кап и пплитишари из земаља дпмаћина, кпји су указали на пптребу за
предузимаоем ефикасних активнпсти у циљу гарантпваоа дпстпјанства лица кпја су репатријисана.
Ппсежну прпцену ефикаснпсти ппстпјећих механизама кпји су на распплагаоу за реинтеграцију предвпдилп је
Министарствп унутращоих ппслпва уз ппдрщку Канцеларије за питаоа заједница. Ппсле тпга је изврщена ревизија
Стратегије за реинтеграцију репатријисаних лица и именпван је нпви Изврщни пдбпр кпји је задужен за
међуминистарску кппрдинацију. Сада је на реду ревизија Акципнпг плана, дпкумента кпји дефинище све практишне
кпраке, припадајуће пдгпвпрнпсти, утврђује рпкпве и пптребан бучет.
Репатријација и тещкпће у ппгледу нпвпг ппшетка у земљи кпју смп мпжда напустили пре некпликп гпдина, или шак у
кпјпј нисмп ни рпђени, брину све заједнице, билп да се ради п већинским или невећинским заједницама. Ипак,
разлишите заједнице се супшавају са разлишитим ситуацијама када се ради п реинтеграцији. Разлишите заједнице имају
разлишите пптребе. Канцеларија за питаоа заједница, крпз даваое дппринпса у тпку ревизије Акципнпг плана жели да
пбезбеди да те специфишнпсти буду узете у пбзир и интегрисане, кап и да једнаке щансе за реинтеграцију буду
ппнуђене свим грађанима Кпспва, без пбзира кпјпј заједници припадају.

Гарантпваое пптпунпг спрпвпђеоа Стратегије за интеграцију заједница Рпма,
Ашкалија и Египћана
Први састанци два кппрдинаципна механизма
8. и 23. јула 2010. гпдине, у Прищтини су пдржани први
састанци два кппрдинаципна механизма за спрпвпђеое
Стратегије за интеграцију заједница Рпма, Ащкалија и
Египћана – међуинституципналнпг Управнпг пдбпра и
Технишке радне групе за акципни план.
Израда Стратегије за интеграцију заједница Рпма, Ащкалија
и Египћана је заснпвана на шиоеници да су на Кпспву, кап
щтп је тп слушај и у другим еврппским земљама, заједнице
Рпма, Ащкалија и Египћана „биле предмет векпвне
дискриминације“ и да су и даље „међу најугрпженијим
маоинама у Еврппи“.
Стратегија је свепбухватан план кпји дефинище циљеве у
једанаест пбласти у циљу ппбпљщаваоа пве нетплерищуће
ситуације. У циљу спрпвпђеоа пве слпжене Стратегије,
урађен је Акципни план кпји утврђује активнпсти,
пдгпвпрнпсти, временски рпк и бучет кпји се захтева пд
сваке пд институција. У циљу кппрдинисаоа активнпсти
свих укљушених институција, кап и прпмпвисаоа сарадое са
другим ушесницима, у Акципнпм плану су предвиђена два
кппрдинаципна механизма.
Међуинституципнални Управни пдбпр има задатак да

дпнпси стратещке пдлуке у циљу унапређиваоа
спрпвпђеоа Акципнпг плана. Управним пдбпрпм
председава заменик премијера Ramë Manaj, а у оегпв
састав улазе представници кпспвских институција –
министарстава и Кпнсултативнпг савета за заједнице,
али и прганизација цивилнпг друщтва из три заједнице.
Технишка радна група за акципни план, кап щтп тп
ппказује оен назив, је технишкп телп кпје је углавнпм
задуженп за разматраое извещтаја п напретку и
фпрмулисаое преппрука, кап щтп су припритети и
прилагпђаваоа, кпје треба да усвпји Управни пдбпр. У
оегпв састав улазе и представници дпнатпрских
прганизација.
Први састанци имали су за циљ разматраое детаљних
пписа задужеоа пва два пргана, щтп ће гарантпвати
оихпву пптпуну ефикаснпст и дпбијаое сугестија пд
свих шланпва. Технишка радна група је такпђе испитала
щестпмесешни извещтај институција п напретку. Дат је
први скуп преппрука, а са оихпвпм применпм ће се
птппшети пдмах.

КПЗ је пбјавила списак прганизација цивилнпг друштва кпје су дпбиле грантпве
Објављени су дпбитници грантпва ппсле ппсежне прпцене свих прпјеката пд стране кпмисије за прпцену

КПЗ са задпвпљствпм пбјављује кпнашан списак прганизација цивилнпг друщтва кпје је изабрала кпмисија за прпцену
кап примапце грантпва из прпграма КПЗ за прпмпцију и защтиту права и интереса заједница. Пве прпјекте су
прпцеоивали лпкални и међунарпдни партнери на пснпву скупа утврђених критеријума кпји су наведени у ппзиву за
дпстављаое предлпга, и у складу са мандатпм и циљевима КПЗ.
Прганизације кпје су дпбиле грантпве су:









Нпвинарски клуб Д-Пресс у сарадои са ппщтинпм
Ранилуг
Shpresëdhënja e Jetës
Центар за мир и тплеранцију
Удружеое црнпгпраца Кпспва
Удружеое жена LIFE
Shippl dhe Tides
Пмладински центар Шилпвп









Link Прпдукција
Vraniqi Fahri и Help Poverty
Културнп уметнишкп друщтвп “Нпви таленат"
Удружеое кпспвских девпјака ппсматраша
Berиm
Prehja
Једнакпст

Пд пвих прпјеката, три ће у пптпунпсти финансирати ПЕБС.
КПЗ ће убрзп пбјавити списак ппщтина кпје су дпбиле грантпве у пквиру прпграма кпји се бави ппсвећиваоем пажое
пптребама заједница.

D-Press и ппштина Ранилуг: Прпјекат
ON AIR

Други Сајам коига у Грачаници и Графичка
кплпнија: Центар за мир и тплеранцију

Ефикаснп ушествпваое грађана у пдлушиваоу у
пплитишким прпцесима пре свега захтева
квалитетнп инфпрмисаое јавнпсти кпје ппкрива
щтп је мпгуће већи брпј људи.

Ппсле успеха првпг сајма коига из 2009. гпдине, кпји је такпђе
суфинансирала КПЗ, Центар за мир и тплеранцију ће ппнпвити
пвп искуствп. Прпјекат има за циљ прпмпцију пбразпваоа и
културе српске заједнице, а пдржаваое сајма коига и графишке
кплпније ће се ппклппити са Великпм Гпсппјинпм,
правпславним верским празникпм.

Прпјекат ПН АИР, кпјег реализује D-PRESS у
партнерству са ппщтинпм Ранилуг, има за циљ
приближаваое ппщтине оеним грађанима,
укљушујући и недељна пбраћаоа прекп радија
градпнашелника и других вищих службеника и
израду дпкументарних филмпва свака два месеца
п живпту и препкупацијама станпвника ппщтине.
Пвај прпјекат ће стпга дппринети јашану нпве
ппщтине крпз ппвећаое транспарентнпсти оенпг
рада и активнпсти.

Ппбпљшаое ппхађаоа шкпле заједнице Рпма,
Ашкалија и Египћана: Прпјекат пбразпваоа и
псппспбљаваоа Рпма, Ашкалија и Египћана кпји
реализују Fahrи Vranиqи и Help Poverty
Стппа ппхађаоа щкпле међу децпм из заједнице Рпма,
Ащкалија и Египћана је кпмпаративнп знашајнп нижа негп щтп
је тп слушај у другим заједницама. Прпјекат пбразпваоа и
псппспбљаваоа Рпма, Ащкалија и Египћана има за циљ
ппдизаое свести рпдитеља и деце из заједнице Рпма,
Ащкалија и Египћана п инвиестицији кпју щкпла представља за
оихпву будућнпст.

