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me Kushtetutë dhe ligje të Kosovës.

Klauzolë e përgjegjësisë
Ky raport është pjesë e projektit “Qasja në drejtësi për personat LGBTI në Ballkanin
Perëndimor”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme Norvegjeze, e menaxhuar
nga Komiteti Norvegjez i Helsinkit dhe zbatuar nga CEL Kosova. Opinionet e shprehura
këtu nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Ministrisë së Punëve të Jashtme
Norvegjeze ose të Komitetit Norvegjez të Helsinkit.

Të drejtat autoriale
© Qendra për Barazi dhe Liri të komunitetit LGBT në Kosovë (CEL Kosovë), janar 2022.
Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të riprodhohet,
ruhet në sistem të rikthimit ose të transmetohet në çfarëdo forme apo mjeti, qoftë elektronik, mekanik, fotokopjues, incizues apo tjetër, pa lejen paraprake të CEL Kosova.

Publikimi i raportit
Ky raport është përgatitur nga Jeta Bakija, Drejtoreshë Ekzekutive e JB Consulting me
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Rreth
Cel Kosovës

Qendra për Barazi dhe Liri e komunitetit
LGBT në Kosovë (CEL) është themeluar
në korrik 2013 me qëllim të fuqizimit të
personave LGBTI në Kosovë, parandalimit të diskriminimit në bazë të orientimit seksual dhe identitetit gjinor,
ndërgjegjësimit të popullatës së përgjithshme për të drejtat LGBTI dhe avokimit për të drejta të barabarta dhe mosdiskriminim të personave LGBTI në
Kosovë në përputhje me Kushtetutën
dhe ligjet e Republikës së Kosovës. CEL
Kosova u krijua si një reagim ndaj diskriminimit të vazhdueshëm, stigmatizimit
dhe paragjykimit të shoqërisë kosovare
ndaj personave LGBTI. Programet që
ofron CEL Kosova janë Programi i
Mbështetjes, Programi për Ngritjen e
Kapaciteteve dhe Programi i Rritjes së
Vetëdijes dhe Aktivizmit.

LGBTI dhe një motivues për ndryshimin e
konstrukteve tradicionale shoqërore dhe
një sistem mbështetës për sigurimin e të
drejtave dhe mundësive të barabarta
për të gjithë. CEL Kosova gjithashtu
përpiqet të forcojë kornizën ligjore për
personat LGBTI në Kosovë si dhe të rrisë
pjesëmarrjen e tyre në mekanizmat dhe
projektet përkatëse ndërkombëtare dhe
rajonale të dobishme për komunitetin
dhe shoqërinë në përgjithësi. CEL
Kosova ka arritur të bëhet një nga organizatat udhëheqëse dhe forcat shtytëse
për fuqizimin e personave LGBTI në
Kosovë duke promovuar dhe mbrojtur të
drejtat LGBTI dhe duke punuar drejt
krijimit të një shoqërie gjithëpërfshirëse
e cila avokon për barazi dhe njeh dhe
respekton diversitetin. Qasja e CEL
Kosova është që çdo person të vlerësohet dhe të trajtohet me respekt pavarësisht orientimit të tyre seksual, identiteti
gjinor apo shprehjes gjinore.

CEL Kosova konsiderohet të jetë një
forcë shtytëse drejt krijimit të një shoqërie progresive, të larmishme dhe
tolerante në Kosovë ndaj personave
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Kuvendi
CEL Kosova ka Kuvendin i cili është organi më i lartë drejtues i organizatës dhe përbëhet
nga të gjithë anëtarët e organizatës. Kuvendi ka përgjegjësinë përfundimtare për
politikat dhe çështjet financiare të organizatës. Në këtë kontekst, Kuvendi ka
kompetencë: a) të zgjedhë dhe shkarkojë Drejtorin Ekzekutiv në bazë të propozimit të
Bordit, b) të miratojë Raportin Vjetor dhe Raportin Financiar në bazë të propozimit të
Bordit; c) të miratojë amendamentet dhe modifikimet e statutit, dhe d) të vendosë për
bashkimin, ndarjen ose shpërbërjen e CEL Kosovës. Për më tepër, Kuvendi mund të
delegojë ndonjë nga përgjegjësitë e tij te Bordi dhe Drejtori Ekzekutiv, me vendim të
shumicës së anëtarëve të tij, me përjashtim të përgjegjësive që nuk janë deleguar në
bazë të nenit 31.5 të Ligjit nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizatat
Joqeveritare në Republikën e Kosovës dhe paragrafit 2 të nenit 5 të Statutit.

Bordi
Bordi i CEL Kosovës funksionon sipas përgjegjësive të paraqitura në Statutin e CEL
Kosovës, të cilat janë:
• Propozimi i ndryshimeve dhe modifikimeve të Statutit dhe rregullave dhe procedurave
të tjera të organizatës, të cilat më pas miratohen nga Kuvendi;
• Përzgjedhja e Kryetarit të Bordit;
• Propozimi i Drejtorit Ekzekutiv në Kuvend;
• Propozimi i procedurës për zgjedhjen e Drejtorit Ekzekutiv;
• Monitorimi i punës së Drejtorit Ekzekutiv;
• Propozimi i rregullave të procedurave dhe politikave të tjera organizative;
• Monitorimi i politikave të reja të propozuara nga Drejtori Ekzekutiv;
• Shqyrtimi i Raportit Vjetor dhe Raportit Financiar të përgatitur nga Drejtori Ekzekutiv
dhe propozimi në Kuvend për miratim;
• Në bazë të një propozimi të dorëzuar nga secili anëtar i Bordit, mund të dhurojë
certifikata të veçanta meritash individëve që kanë kontribuar shumë në punën dhe
zhvillimin e CEL Kosovës.
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Arritjet
Nëntë (9) persona LGBTI+ përfituan
nga një hapësirë e sigurt për të jetuar
e financuar nga projektet e CEL
Kosovës.

Më shumë se 200 persona përfituan drejtpërdrejt nga organizimi
i trajnimeve, seminareve dhe
konferencave gjatë vitit 2021.

Më shumë se 170,000 njerëz u
arritën drejtpërdrejt dhe tërthorazi nga organizimi i Javës së
Krenarisë 2021.

383 seanca psikologjike u
organizuan
gjatë
vitit
2021.

Nga 7 raste të shkeljes së të drejtave të njeriut të raportuara në
CEL Kosovë, 3 proceduan në
Policinë e Kosovës.
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Aktivitetet
gjatë vitit

2021
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Testimi i situatës

Më konkretisht, gazetarët e fshehtë iu
drejtuan institucioneve në Kosovë duke
kërkuar shërbime specifike për personat
LGBTI. Ndërveprimet e tyre me zyrtarët
publikë u regjistruan, si një mënyrë për
të mbledhur prova të rasteve konkrete
të diskriminimit. Raporti është publikuar
në ueb faqen dhe mediat sociale të CEL
Kosovës, të cilin mund ta gjeni këtu.
ht ps:/ cel-ks.org/wp-content/uploads/BEYOND_LAWS_ENG.pdf

Ky raport mbledh rezultatet e projektit
“Përtej Ligjeve” i realizuar nga CEL
Kosova në 2020-2021, i cili kishte për
qëllim të kuptojë më mirë dobësitë
socio-ekonomike të personave LGBT në
Kosovë, veçanërisht në kontekstin e pandemisë Covid-19; të identifikojë institucionet që duhet t'i zbusin ato; të testojë aftësinë e tyre për ta bërë këtë; dhe të
prodhojë material që paraqet këto rezultate, të dobishme për të informuar politikat publike si dhe për avokim. Në
veçanti, testimi i institucioneve të
Kosovës është kryer përmes testimit të
situatës, një metodë eksperimentale që
synon të vlerësojë qëndrimet reale të
zyrtarëve publikë ndaj kategorive të caktuara të individëve.
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Situata e personave
LGBTI+ gjatë pandemisë
COVID-19

CEL Kosova publikoi raportin “Situata e personave LGBTI gjatë pandemisë COVID-19”.
Qëllimi i raportit është të paraqesë situatën e personave LGBTI+ në Kosovë nga marsi i
vitit 2020, fillimi i pandemisë COVID-19, i njohur gjithashtu si koronavirus, i shkaktuar
nga sindroma e rëndë akute e frymëmarrjes, koronavirusi 2 (SARS-CoV-2).
Raporti analizon masat që Qeveria e Republikës së Kosovës ka ndërmarrë për të parandaluar përhapjen e COVID-19 dhe ndikimin e tij tek personat LGBTI+; matjet dhe aktivitetet e institucioneve përkatëse të Kosovës për të mbrojtur VMG-të, duke u fokusuar në
personat LGBTI+, viktima të mundshme të çdo forme dhune gjatë izolimit; strategjitë
dhe aktivitetet e CEL Kosovës dhe organizatave të tjera në ofrimin e mbështetjes për
personat LGBTI+ gjatë periudhës së izolimit deri në fund të vitit 2020; situatën e personave LGBTI+ që jetojnë në kohën e pandemisë nga këndvështrimi i tyre; dhe këndvështrimin e psikologëve në lidhje me situatën e personave LGBTI+ dhe çështjet me të
cilat u përballën gjatë izolimit.
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Rekomandimet janë zhvilluar në bazë të gjetjeve dhe do t'u drejtohen institucioneve
përkatëse qeveritare, organizatave, donatorëve të mundshëm, mediave dhe palëve të
tjera të interesuara. Raporti është publikuar në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe dhe
mund ta gjeni htpkëtu.
s:/cel-ks.org/wp-content/uploads/20 2/LGBTI+%20os be%20tok m%20pandemije%20COVID-19%20copy. df

Mbështetja ligjore

për të jetuar dhe
shpenzimet e qirasë.

Nëpërmjet shërbimeve të ndihmës
juridike falas të ofruara nga CEL Kosova,
afërsisht 3 raste janë ngritur në
institucionet përkatëse. Më tej, eksperti
ligjor ofroi gjithashtu mbështetje në
strukturat përkatëse të të drejtave të
njeriut në zbatimin e ndryshimeve të
politikave
për të
drejtat
LGBTI+,
nëpërmjet pjesëmarrjes në grupet
përkatëse të punës së qeverisë, takimeve
konsultative me strukturat e të drejtave të
njeriut dhe lobimit. Për më tepër, eksperti
ofroi njohuri për marrjen e vendimeve sa
më praktike dhe të qasshme për personat
LGBTI+ dhe shërbeu si një lidhje ndërmjet
tyre dhe qeverisë së Kosovës. Konkretisht,
eksperti ligjor dha rekomandimin për
Kodin
Civil
dhe
Gjendjen
Civile.
Informacioni në lidhje me ndihmën juridike
falas të ofruar nga një ekspert ligjor u
shpërnda për të arritur tek klientët
potencialë.

Mbështetja psikologjike

duke

mbuluar

Mbështetja psikologjike për personat
LGBTI+ ofrohet nga pesë (5) psikologë
dhe psikiatër. Mbështetja psikologjike
përfshin: seanca individuale të këshillimit;
seanca këshillimi online; seanca të
këshillimit në grup; seanca me prindër,
familje dhe aleatë për të rritur pranimin
dhe mbështetjen për personat LGBTI+;
krijimin e grupeve mbështetëse për
prindërit e personave LGBTI+; dhe ofrimin
e informacionit mbi shëndet për personat
LGBTI+.

Strehimi
Situata e krijuar për shkak të kufizimeve të
qeverisë për parandalimin e përhapjes së
virusit COVID-19 preku grupet më të
rrezikuara dhe më të margjinalizuara,
duke rritur numrin e viktimave të dhunës
në familje; kështu duke rritur kërkesën e
personave LGBTI+ për ndihmë për të
siguruar një vend të sigurt për të jetuar.
CEL Kosova ka ofruar mbështetje për
personat LGBTI+, viktima të dhunës në
familje, duke siguruar një vend të sigurt

Informacioni në lidhje me këshillimin
psikologjik të ofruar nga psikologët dhe
psikiatri u nda nga CEL Kosova me qëllim
të arritjes së më shumë njerëzve në
nevojë.
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Programi i praktikës

Tre (3) persona LGBTI+ janë përzgjedhur për të qenë pjesë e programit të praktikës me
pagesë për pesë (5) muaj dhe kanë qenë të vendosur në zyrat e CEL Kosovës. Realizimi
i këtij aktiviteti u dha mundësinë personave LGBTI+ që të hyjnë në tregun e punës, të
rrisin njohuritë dhe kapacitetet e tyre për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të
njeriut dhe, nëse është e mundur, të kenë një punë me kohë të plotë në organizatën
përkatëse.
12

Shkolla Verore “Gjinia
dhe Seksualiteti”

Që nga viti 2015, CEL Kosova, në bashkëpunim me Programin e Universitetit të
Prishtinës për Studime dhe Hulumtime
Gjinore, ka organizuar Shkollën Verore
“Gjinia dhe Seksualiteti”, e cila është e
vetmja në rajon që mbulon kurrikulën e
studimeve për gjininë dhe seksualitetin
dhe synon studentët dhe praktikuesit që
punojnë në fusha të ngjashme. Shkolla
verore 2021 shqyrtoi gjininë dhe seksualitetin si kategori kulturore dhe analitike,
si dhe parime të strukturimit social,
ekonomik dhe politik. Gjatë sesioneve trajnuese, çështjet e prezantuara dhe diskutuar nga profesionistë të fushave, znj. Luci
dhe znj. Gusia ishin: pse seksi nuk është
binar, teoria e ndërthurjes, dhuna ndaj
grave, feminizmi, studimet gjinore dhe
seksualiteti, përfaqësimi, gjuha, fuqia dhe
kërkimi i shkencave sociale, solidariteti dhe
pabarazia, riprodhimi dhe efekti i pandemisë. Më tej, si ligjërata të ftuara të
shkollës verore ishin edhe znj. Mirishahe
Syla, znj. Liridona Sarinja, znj. Lirika Demiri
dhe znj. Carolin Leutloff-Grandits.

Pjesëmarrësit e shkollës verore 2021 u
shpërblyen me certifikatë të përfundimit
në një ceremoni të organizuar nga CEL
Kosova.
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Trajnim
me gjyqtarë

Trajnimi me gjyqtarë u organizua dhe mbuloi çështjet e mëposhtme: kornizën ligjor dhe
mënyrën e fitimit të besimit, identifikimit, ngritjes dhe trajtimit të rasteve të shkeljes ndaj
personave LGBTIQ+. Fokusi kryesor i trajnimit ishte gjuha e urrejtjes dhe krimet e urrejtjes dhe ndjekja penale e këtyre shkeljeve, parandalimi i përdorimit të gjuhës së urrejtjes dhe krimeve të urrejtjes, diskriminimi dhe paragjykimi ndaj personave LGBTIQ+.
Referenca kryesore e përdorur nga trajneri ishte korniza ligjore e aplikueshme në
Kosovë e cila promovon dhe mbron të drejtat e personave LGBTIQ+ dhe zbatimi nga
gjyqtarët që kontribuon në ofrimin e mundësive të barabarta dhe dinjitetit për personat
LGBTIQ+ që jetojnë në Kosovë.
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Trajnim me zyrtarë
policorë dhe prokurorë

Trajnimi i organizuar me zyrtarë policorë dhe prokurorë kishte për qëllim t'u ofrojë
pjesëmarrësve informacion mbi kornizën ligjore të Kosovës që promovon dhe mbron të
drejtat e personave LGBTIQ+. Fokusi kryesor i trajnimit ishte gjuha e urrejtjes dhe
mënyra sesi policia dhe prokurorët i trajtojnë rastet e tilla kur ngrihen nga viktimat, zbulimi dhe parandalimi i hershëm i gjuhës së urrejtjes dhe krimit të urrejtjes, diskriminimi
dhe paragjykimi ndaj personave LGBTIQ+. Referenca kryesore e përdorur nga trajneri
ishte korniza ligjore e aplikueshme në Kosovë e cila promovon dhe mbron të drejtat e
personave LGBTIQ+ dhe zbatimi nga zyrtarët policorë dhe prokurorët që kontribuon në
ofrimin e mundësive të barabarta dhe dinjitetit për personat LGBTIQ+ që jetojnë në
Kosovë.
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Punëtori
me studentë

Punëtoria e organizuar për studentët e shkencave sociale trajtoi çështjet e mëposhtme:
gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual, ndërthurjen, gjuhën dhe krimet e urrejtjes
dhe efektet e pandemisë COVID-19 veçanërisht në mirëqenien e personave LGBTIQ+.
Më tej, studentët gjithashtu u trajnuan se si të zhvillojnë dhe përgatisin ide të projektit,
ciklin e menaxhimit të projektit, planifikimin e aktiviteteve të projektit, menaxhimin e
kohës së projektit dhe menaxhimin e rrezikut. Për më tepër, përmes punës në grupe,
pjesëmarrësit kanë identifikuar çështjet që ata i konsideronin problematike për personat LGBTIQ+ dhe kanë përfshirë çdo hap nga zhvillimi i projekt propozimeve deri në
zbatimin e tyre.
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Punëtori me personat LGBTI+

Punëtoria e organizuar për personat LGBTI+ synoi të rrisë kapacitetet e tyre në aftësitë
e buta, si përgatitja e zhvillimit të ideve të projektit, cikli i menaxhimit të projektit, planifikimi i aktiviteteve të projektit, menaxhimi i kohës së projektit dhe menaxhimi i rrezikut.
Ndër të tjera u diskutua mbi gjininë, identitetin gjinor, orientimin seksual, martesat e
përziera, gjuhën dhe krimet e urrejtjes, si dhe efektet e pandemisë COVID-19, veçanërisht në mirëqenien e personave LGBTIQ+.
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Diskutim me gra transgjinore

Pavarësisht progresit të fundit të lëvizjes transgjinore që ka rezultuar në ndërgjegjësim
më të madh publik dhe fitoreve të rëndësishme ligjore, gratë transgjinore në veçanti
vazhdojnë të përballen me diskriminim, dhunë dhe të përballen me vështirësi për të
marrë mbështetje nga sistemi shëndetësor. Prandaj, CEL Kosova organizoi një panel
diskutim gjatë 16 Ditëve të Aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore me temën “Gratë
trans janë gra”. Qëllimi i panelit të diskutimit ishte rritja e ndërgjegjësimit, promovimi i
përpjekjeve avokuese dhe shkëmbimi i njohurive për gratë trans që jetojnë në Kosovë.
Me fokus të veçantë në të drejtat socio-ekonomike, të drejtat civile, të drejtat në siguri
dhe shëndet të grave transgjinore, paneli u përbë nga aktiviste transgjinore.
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https://www.facebook.com/AIWLAICSMU/
Kah
kqyrsha përpjetë, e
https://www.facebook.com/AIWLAICSMU/
shihsha
veten përfundi

Dokumentari "Kah kqyrsha përpjetë, e shihsha veten përfundi" trajtoi probleme të
ndryshme me të cilat përballen personat LGBTI+. “Kah kqyrsha përpjetë, e shihsha
veten përfundi” shpalos tregime intime të personave LGBTQ nga Kosova dhe kërkimin e
tyre të pareshtur për një vend që u ofron hapësirë për të qenë. Një prodhim i CEL
Kosova, me mbështetjen e: Agjencia Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur, Komuna e Prishtinës, art.1, Festivali Ndërkombëtar
htps:/w w.facebo k.com/cel.kos vo/post /26350 629013697
i Filmit Queer dhe për Migrim, Unseen FilmsDokumentarin mund ta gjeni këtu.
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‘Through the Haze’

'Through the Haze' është një shfaqje teatrale e përgatitur nga Valmir Krasniqi, e cila
paraqet rrugëtimin e një djali të ri që përpiqet të zbulojë identitetin e tij. Shfaqja
paraqet fazat nëpër të cilat një i ri queer zakonisht kalon për të zbuluar identitetin e tij nga fshehja në dollap deri te kapërcimi i çdo pengese sociale për të pranuar dhe
përqafuar çdo aspekt të identitetit të tyre.
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Artikuj të
botuar nga
CEL Kosova

“Të dalit hapur”
Për ta përcjellë Ditën e Daljes Hapur,
shkrimi i titulluar "Të dalit hapur" adreson
këtë fenomen dhe hedh dritë mbi të
gjithë rrugëtimin e zbulimit të orientimit
seksual dhe/ose identitetit gjinor.
Shkrimi ofron informata se si mund të
jetë një mënyrë e sigurt e të dalit hapur,
çfarë pritshmëri duhet të kemi, dhe se si
duhet reaguar kur dikush del hapur tek
ne.

Gjinor”
ht“(Jo)Binariteti
tps:/ cel-ks.org/en/jobinariteti-gjinor/?fbclid=IwAR3ZCCjP55-YpKMVJiqR8cxz2EF2tVkNH7dz
u71XPU7DKD0c3DmiSKKP494
(Jo)Binariteti Gjinor titullohet shkrimi i cili
eksploron se si gjinia është një spektër i
gjerë e nuk mund të kufizohet vetëm në
atë binare. Shkrimi tregon se si ne rritemi
me idenë se gjinia është binare dhe secili
person pritet që të bjerë në njërën nga
kategoritë: burrë ose grua, por realiteti i
gjinisë është shumë më i komplikuar dhe
jo çdo person e gjen veten në këto kategori.

https:/ cel-ks.org/en/vetvetja-tjeter/?fbclid=IwAR0U5Lq5ZefclBhoddMH7BUbI
WX2NhDIbLPsvLfg0L16VBn2o1LRHTr-b20
“Vetvetja
tjetër’”
Shkrimi paraqet situatën ku për personat queer të qenit vetvetja nuk
është e pranueshme nga shoqëria, në
fakt ajo është diçka e gabuar. Në këtë
shkrim ilustrohet se si personat queer
u nënshtrohen situatave çorientuese,
paragjykuese, e ndonjëherë edhe
traumatike, gjatë rrugëtimit të të gjeturit vetveten.
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https://cel-ks.org/wp-content/uploads/Annual_report_CEL.pdf
Raporti
Vjetor i CEL 2019
https:/ cel-ks.org/wp-conte2020
nt/uploads/Annual_report_CEL.pdf
dhe

RAPORTI
VJETOR

ANNUAL
REPORT

CEL Kosova
2019-2020

CEL Kosova
2019-2020

MAJ, 2021

MAY, 2021

Përkrahur nga:

Supported by:

Raporti mbuloi informacion mbi qëllimin e CEL Kosova, strukturat e saj organizative,
Kuvendin dhe Bordin, programet dhe aktivitetet specifike, të arriturat gjatë vitit 2019
dhe 2020, donatorët, procedurat financiare dhe rekomandimet e drejtuara palëve të
ndryshme të interesit. Raporti u publikua në faqen e internetit të CEL Kosova dhe
mediat e saj sociale në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe dhe u nda me donatorët dhe
partnerët e CEL Kosova.
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Storiet podcast
CEL Kosova publikoi tre (3) storie podcast që trajtojnë çështje që kanë të bëjnë me
personat LGBTI+. Storiet podcast u shpërndanë në faqen e internetit të CEL Kosova
dhe mediat e saj sociale.
Storia e parë podcast mbërthen një udhëtim personal që e trajton bullizmin si një
fenomen që na ndjek nga mosha e hershme e fëmijërisë deri në moshën më të pjekur,
duke u fokusuar në pasojat afatshkurtra dhe afatgjata. Një histori personale se si një
fëmijë i pafajshëm u etiketua me emra poshtërues dhe fyes, si dhe një thirrje drejtuar
prindërve për të hapur krahët dhe zemrat e tyre ndaj sfidave të fëmijëve të tyre. Storien
podcast mund ta gjeni ht pkëtu.
s:/ w w.yout be.com/watch?v=bOcU0QXbUEc
Storia e dytë e podcast ka të bëjë me abuzim ndaj një personi queer. Për herë të parë,
një person queer ndau publikisht një histori personale të abuzimit fizik me qëllim të
rritjes së ndërgjegjësimit dhe solidaritetit me të gjitha viktimat e tjera, veçanërisht të
ht ps:/ w w.yout be.com/watch?v=dG3pRxj2yDE
komuniteteve LGBTIQ+. Storien podcast mund ta gjeni këtu.
Storia e tretë podcast e titulluar "Përtej Traumës" përqendrohet në përvojat e hidhura
të së kaluarës dhe se si këto përvoja formojnë mënyrën se si ne mendojmë, veprojmë
t ps:/ w w.yout be.com/watch?v=V8dUzGDEUas
dhe u qasemi të tjerëve. Storien podcast mund ta gjeni hkëtu.
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Kampanjat
Dita Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë
Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë,
CEL Kosova publikoi një video të shkurtër ku politikanë, ambasadorë, artistë, figura publike dhe aktivistë treguan mbështetje për personat LGBTIQ+ dhe treguan gatishmëri
për të punuar në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave LGBTIQ+ dhe garantimin e të
drejtave të barabarta për të gjithë. Videoja fillon me deklaratën e z. Albin Kurti, Kryeministër i Republikës së Kosovës, i cili u pasua me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës në Kosovë dhe figura të tjera të respektuara. Videoja është shpërndarë në
rrjetet sociale dhe mund ta gjeni htkëtu.
ps:/w w.facebo k.com/145 02804 806480/videos/46718497 68547
Bashkë dhe Krenarë/Together and Proud
CEL Kosova organizoi një fushatë ku figura publike u ftuan për të ndarë një mesazh në
mbështetje të lëvizjes dhe personave LGBTI+. Pjesë e kësaj fushate ishin politikanë, ambasadorë, artistë dhe aktivistë. Mesazhet e pasuara me imazhet e tyre janë shpërndarë
në rrjetet sociale të CEL Kosova.
*fotografitë në faqen në vazhdim

Dita Kombëtare e të Dalit Hapur
Për të shënuar Ditën Kombëtare e të Dalit Hapur,
CEL Kosova mbështeti zhvillimin e një vepre arti
që kishte konceptin "K is S", duke theksuar
dashurinë mes grave në të kaluarën, që për
synim kishte ndërgjegjësimin mbi ekzistencën e
dashurisë queer edhe në të kaluarën. Vepra
përçon mesazhin se ashtu si në tekstet e njohura
rapsodike ku u këndohet këngë burrave nga
burra të tjerë, nuk mund të anashkalohet fakti që
gratë kanë ndjerë edhe për gratë e tjera.
Gjithashtu, një qëllim tjetër i kësaj vepre ishte që
grave queer t’u ofrohet hapësira për të qenë të
zëshme pasi si të gjitha gratë në të kaluarën
tonë, as gratë queer nuk kishin zë dhe dëshirat e
tyre janë shtypur nga kultura patriarkale.
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Dita Ndërkombëtare e Dukshmërisë së Transgjinorëve
Për të shënuar Ditën e Dukshmërisë së Transgjinorëve, CEL Kosova përgatiti një kampanjë me
imazhe informuese mbi personat transgjinorë
dhe jokonform gjinisë. Duke ilustruar hapat dhe
procedurat që zakonisht personat transgjinorë
dhe jokonform gjinisë u nënshtrohen në mënyrë
që fiziku i tyre të përkoj me identitin gjinor, CEL
Kosova synoi të rritë ndërgjegjësimin për punën
që duhet bërë ende për të arritur drejtësi për
personat transgjinorë dhe jokonform gjinisë.

Java e Ndërgjegjësimit Trans
Për të shënuar Javën e Ndërgjegjësimit Trans,
CEL Kosova ndau informacione lidhur me historikun e kësaj jave me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe njohurive mbi personat transgjinorë
dhe jokonform gjinisë.

Java e Ndërgjegjësimit Aseksual
Për të shënuar Javën e Ndërgjegjësimit Aseksual, CEL Kosova ndau informacione për personat
aseksualë me qëllim të rritjes së vetëdijes dhe
njohurive të publikut më të gjerë mbi personat
aseksualë si dhe t'u japë zë personave aseksualë.
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Dita Ndërkombëtare e Përemrave
Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Përemrave, CEL Kosova synoi të normalizojë respektin
dhe edukimin për përemrat që individë të ndryshëm preferojnë t'u referohen meqë referimi i
njerëzve me përemrat që ata përcaktojnë është
thelbësor për dinjitetin njerëzor.
Personat interseks
CEL Kosova ndau informacione në lidhje me
personat interseks me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit dhe njohurive të publikut të gjerë mbi
personat interseks.

Dita Ndërkombëtare e Lezbikeve
Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Lezbikeve, CEL Kosova publikoi informacione me
qëllim të festimit dhe solidaritetit me të gjitha
gratë queer, e veçanërisht me ato që vijnë nga
komunitete të margjinalizuara.

Dita Ndërkombëtare e Romëve
Në Ditën Ndërkombëtare të Romëve, CEL
Kosova, me qëllim për të festuar së bashku me
komunitetin rom kulturën e tyre, ndau informata
mbi ndërgjegjësimin për problemet me të cilat
ballafaqohen romët në Kosovë. Në fokus ishin
personat e komunitetit rom që po ashtu i përkasin komuniteteve LGBTIQ+, pasi që kombinimi i
këtyre dy identiteteve çon në më shumë vështirësi, sfida dhe përballje me diskriminim të dyfishtë.
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Intervistat
e ekipit të
CEL Kosova

Blert Morina për Albanian Post:
https:
//www.facebook.com/al
banianpostoffi
cial/videos/929950574460244/
Dashuria
ime,
s’duhet
të jetë
hproblemi
t ps:/ www.facebo k.com/albanianpostof icial/videos/92995yt.
0574 6024 /

Lend Mustafa për Kosovo 2.0:
KULTURA
QUEER
KULTIVOHET
https://kosovotwopointzero.
com/en/queer-culture-i
s-cultivated-in-many-colors/
NË
SHUMË
NGJYRA.
https:/ kosovotwopointzero.com/en/queer-culture-is-cultivated-in-many-colors/
Blert Morina për Albanian Post:
hPolitikanët
t ps:/ albanianpost.com/polit kanet-ne-kosove-nuk-guxojnenë
-ti-permendin-teKosovë
-drejtat-e-komuniteti -lgbti-ne-fushate/?nuk
fbclid=IwAR0zPLb9Rdguxojnë
KyRYIr1eftuH-LYo5S tfb ksx7o_NVsI8Ll1IqTEt’i
AZ2qAvX8
hpërmendin
t ps:/ albanianpost.com/polit kanet-ne-kosove-nuk-guxojne-të
ti-permendin-drejtat
te-drejtat-e-komuniteti -lgbti-ne-fushatee/?fbclid=komunitetit
IwAR0zPLb9RdKyRYIr1eftuH-LYo5S tfb ksx7o_NVsI8Ll1IqTEAZ2qAvX8
hLGBTI+
tps:/ albanianpost.com/politkanet-ne-kos ve-nuk-guxojne-tipermendinë
n-te-drejta-ekomuniteit-lgfushatë.
bti-ne-fushate/?fbclid=IwAR0zPLb9RdKyRYIr1eftuH-LYo5S tfb ksx7o_NVsI8Ll1IqTEAZ2qAvX8

Lend Mustafa për Shota:
htPËR
tps:/ shota.al/pandemic/pe“TJETRIN”
r-tjetrin-e-pahar uar-mes-nesh-qasja-ne-sherbimet-mjekesore-ndrE
yshe-gjate-p(PA)HARRUAR
andemise/?fbclid=IwAR1_h_VaF8biGp7QB9-un-Nx3bUZvT48v91Vjr8FKZtfYU2c8T-9TlO4Y_E
hMES
tps:/ hota. l/pandemic/per-tjerin-epah ruar-mes-nesh-qasj -nesherbimet-mjek soNESH.
re-ndryshe-gjate-pandemise/?fbclid=IwAR1_h VaF8biGp7QB9-unNx3bUZvT48v91Vjr8FKZtfYU2c8T-9 lO4Y_E

Blert Morina për Gazeta:
http:
//grazeta.ecom/2021/04/01/burratfeminist/?fbclid=IwAR3cC_8Xht_PeeI
cbl86hjLz-xj Fnë
7RrJTDD-hlëvizjen
Y6tNRjbF3Jgp-xClo7vqY
Ku
kanë vendin
burrat
htfeministe
tp:/ grazeta.com/2021/04/01/burrat-feminist/?fbclid=Inë
wAR3cC_8Xht_PeeIKosovë?.
cbl86hjLz-xj F7RrJTDD-hY6tNRjbF3Jgp-xClo7vqY

Dardan Hoti, ideator dhe studies, dhe Aurela Kadriu, producente dhe studiuese, ishin
të ftuar në emisionin Express në KTV me Erjona Gjikollin, për të zbuluar informacione
rreth procesit të realizimit të dokumentarit "Kah kqyrsha përpjetë, e shihsha veten
ps:/sq-al.facebo k.com/cel.kos vo/post /264 19315 689 57
përfundi", me regji të Ilir Hasanajt. Intervistën ta gjeni htkëtu.
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Blert Morina për Mbrojtësit e të
Drejtave Civile: htpHistoritë
s:/docs.go gle.com/document/d196JwY71vcE1niamWXlso3K 1MdyjwsthuRz1e9M5wS4/edit?fbclid=IwAR3pfu2Q5gzyUefP1 hSpfvjzPoRQIvEtutë
LcYkHSXw 2Tvg3 PjwIdSmb_NE
drejtave
ht ps:/ docs.go gle.com/document/d/196JwY71vcE1ntë
iamWXlso3K31Mnjeriut:
dyjwsthuRz1e9M5wS4/edit?fbclid=IwAR3pfuSfidat
2Q5gzyUfP1 hSpfvjzPoRQIvEtuLcYkHSXwdhe
w2Tvg3 PjwIdSmb_NE
arritjet
ht ps:/ docs.go gle.com/document/d/196në
JwY71vcE1niamWXBallkanin
lso3K31MdyjwsthuRz1e9M5wS4/edit?fbclid=IwAR3pPerëndimor.
fu2Q5gzyUfP1 hSpfvjzPoRQIvEtuLcYkHSXww2Tvg3 PjwIdSmb_NE
t ps:/ balkani sight.com/2021/07/01/kosovo-pride-par de-hears-cals-for-fre e
dom-equality/
Lend Mustafa për BIRN: hParada
https:
//balkaninsight.com/2021/07/01/kosovo-pri
de-parade-hears-callsdëgjon
-for-freedom-equality/
Krenarisë
së Kosovës
htthirrje
tps:/ balkaninsight.com/2021/për
07/01/kosovo-pliri,
ride-parade-hearbarazi.
s-calls-for-freedom-equality/
Blert Morina për Exit News:
Prishtina
flamuj
ylberit
https:
//exit.al/en/2021/07/02/prilahet
shtina-awash-wime
th-rainbow-fl
ags-as-kosovo-celtë
ebrates-5th-pri
de-parade/
ndërsa
Kosova
paradën
e
https:
//exit.al/en/2021/07/02/pri
shtina-awash-wifeston
th-rainbow-flags-as-kosovo-cel
ebrates-5th-pride-parade/
https:
//exit.al/en/2021/07/02/pri
shtina-awash-with-rainbow-flags-as-kosovo-celebrates-5th-pride-parade/
5-të
të krenarisë.
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Veprimtaria
e përbashkët
32

Organizimi i Javës së Krenarisë “Bashkë dhe Krenarë/Together and Proud”
Për të festuar Javën e Krenarisë, CEL Kosova dhe Qendra për Zhvillimin e Grupeve
Sociale si organizatorë në bashkëpunim me partnerët Civil Rights Defenders, Iniciativa
Rinore për të Drejtat e Njeriut në Kosovë dhe Qendra Kosovare për Studime Gjinore,
organizuan aktivitete për të shënuar Javën e Krenarisë. Qëllimi i Javës së Krenarisë
është fuqizimi i personave LGBTI+, si dhe rritja e dukshmërisë në shoqërinë kosovare për
orientime të ndryshme seksuale dhe identitete gjinore.
Aktivitetet e organizuara gjatë Javës së Krenarisë janë si më poshtë:

Hapja zyrtare në ndërtesën e Qeverisë.

Hapja jozyrtare për persona LGBTI+
dhe aleatë për të shënuar fillimin e
kremtimit të Javës së Krenarisë;

Konferenca “Kodi Civil dhe Gjithëpërfshirja: Martesat mes personave të të
njëjtit seks. Paneli I: “Qasja institucionale në lidhje me Projekt Kodin Civil” dhe
Paneli II: “Perspektiva ndërkombëtare
në lidhje me martesat e të njëjtit seks”.

Diskutim: gratë lezbike, biseksuale,
trans dhe queer në lëvizjen LGBTI+.
Qëllimi i diskutimit ishte të shpaloste
përvojat e grave lezbike, biseksuale,
trans dhe queer.
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Nata e filmit: "Holy Mess", që tregon
historinë e një çifti homoseksual dhe
marrëdhëniet e tyre me familjet e tyre
homofobike që takohen për herë të
parë gjatë Krishtlindjeve.

Performanca “A je çikë, a djalë?!”, që
shpalosi eksperienca të personave
komuniteteve LGBTI+ të ndikuara nga
ata që besojnë se të qenit ndryshe
është e gabuar.

Drag show “Balkan Ballroom”, që ishte
produkti final i punëtorisë pesëditore
që u mbajt nga CHER NOBYL // CAT
JUGRAVU nga Berlini me performues
drag kosovarë.

Diskutim në panel: Shëndeti mendor
gjatë pandemisë.

“LULE, MOS MË HARRO”
“Autostrada Biennale” në bashkëpunim
me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës
“Pjetër Bogdani” dhe Manifesta 14
Prishtinë, prezantuan instalacionin
artistik “Lule, Mos më harro 2020 –
2021” që kishte për qëllim festimin e
jokonformizmit - një nxitje për një vizion
për ndryshim, një ftesë për të ëndërruar, një thirrje për diversitet.
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Shfaqje teatrale “Unë jam vet grua”.

Në Kosovë u organizua marshi i pestë i
Paradës së Krenarisë, ku qindra aktivistë shfrytëzuan rastin për të kërkuar
barazi dhe liri më të madhe për
anëtarët e komuniteteve LGBTI+.
Parada u mbajt në Prishtinë nën sloganin “Bashkë dhe Krenarë/Së bashku
dhe krenarë”.

Dita Ndërkombëtare e Gruas
Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, CEL
Kosova marshoi me OJQ-të dhe aktivistët
e tjerë për të drejta të barabarta sociale,
ekonomike dhe politike për gratë, duke u
fokusuar tek gratë lezbike, transgjinore,
biseksuale, si dhe gratë rome, ashkali dhe
egjiptiane.

Mos i voto homofobat
Në Ditën Ndërkombëtare të Gruas, CEL
Kosova marshoi me OJQ-të dhe aktivistët
e tjerë për të drejta të barabarta sociale,
ekonomike dhe politike për gratë, duke u
fokusuar tek gratë lezbike, transgjinore,
biseksuale, si dhe gratë rome, ashkali dhe
egjiptiane.
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Protesta /
Reagime

Sulmi kundër Lend Mustafës
Përgjatë vitit 2021, një ndër aktivistë LGBTI+ është sulmuar në rrugët e Prishtinës. Lend
Mustafa u kërcënua me fjalët “Do të të vras” nga një person i panjohur në sheshin e
Prishtinës. Nëpërmjet reagimit në rrjetet sociale, ne kërkuam që të dënohen veprime të
tilla dhe që organet kompetente, siç është Policia e Kosovës, t’i përmbushin obligimet e
tyre në sigurimin e mirëqenies së individëve LGBTI+.

Zëvendëskryeministrja e zgjedhur
Në vitin 2021, Emilia Rexhepi është zgjedhur zëvendëskryeministre për Çështje të Pakicave dhe të Drejtave të Njeriut. Znj. Rexhepi, në intervistën për Kallxo.com në vitin 2019,
e pyetur nëse është pro apo kundër martesës së të njëjtit seks, tha se është KUNDËR.
Duke marrë parasysh rëndësinë e punës së zëvendëskryeministres për Çështje të Pakicave dhe të Drejtave të Njeriut në mbështetjen dhe mbrojtjen e personave LGBTI+ që
jetojnë në Kosovë, CEL Kosova ka reaguar duke kërkuar që personat që përzgjidhen në
pozita zyrtare duhet të jenë persona që respektojnë legjislacionin e Kosovës – përfshirë
këtu edhe ligjet dhe dispozitat që mbrojnë të drejtat dhe liritë themelore të personave
LGBTI+ në Kosovë. Reagimin mund ta gjeni këtu.
htps:/w w.facebo k.com/cel.kos vo/videos/8 96203218 5894/

Ftesa ndaj liderëve të Kosovës për të punuar për të drejtat e
personave LGBTI+
CEL Kosova ftoi liderët e ardhshëm të Parlamentit të Kosovës që t'i japin prioritet problemeve dhe sfidave të personave LGBTI+, mirëqenies së tyre fizike dhe psikologjike. Artikullin e plotë të publikuar në rrjetet sociale të CEL Kosova mund ta gjeni këtu.
htps:/w w.facebo k.com/cel.kos vo/post /263026805 615801

Dhuna ndaj një lezbike në rajonin e Gjilanit
CEL Kosova ka reaguar pas raportimit për një shkelje ndaj një grua lezbike në rajonin e
Gjilanit. Rasti është raportuar në CEL Kosova dhe i është ofruar mbështetje dhe asistencë viktimës, duke përfshirë një hapësirë të sigurt dhe të lirë për të jetuar. Reagimi i
plotë është publikuar në rrjetet sociale të CEL Kosova dhe mund ta gjeni ht pskëtu.
:/ w w.facebo k.com/cel.kos vo/post /263016349729 23
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/ Takimet

Forumi për dialog i organizuar nga Institucioni i Avokatit të Popullit të Kosovës
Institucioni i Avokatit të Popullit të Kosovës organizoi forumin e parë konstituiv për dialog
ndërmjet Institucionit të Avokatit të Popullit në Kosovë dhe Organizatave të Shoqërisë
Civile, përfshirë këtu edhe CEL Kosovën. Qëllimi i forumit ishte krijimi i një platforme të
përbashkët bashkëpunimi për t'i identifikuar sfidat dhe shkeljet e të drejtave të njeriut si
dhe zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave
të njeriut në Kosovë.

Panel diskutimi “Realiteti i ndryshëm për familjet LGBTIQ+ në Ballkanin Perëndimor
dhe rajonin e Turqisë”
Z. Blert Morina, Drejtor Ekzekutiv i CEL Kosova, ishte i ftuar të marrë pjesë në panelin e
diskutimit me temën “Realiteti i ndryshëm për familjet LGBTIQ+ në Ballkanin Perëndimor
dhe rajonin e Turqisë”. Z. Morina prezantoi situatën e personave LGBTIQ+ në Kosovë dhe
punën e CEL Kosova në arritjen e njohjes ligjore të çifteve të të njëjtit seks. Diskutimin
mund ta gjeni hkëtu.
t ps:/ w w.facebo k.com/lgbtiera/videos/5 65 172 9 534
Takim me Znj. Vera Ora
Përfaqësuesit e CEL Kosova ishin të ftuar në
një takim joformal me zonjën Vera Ora,
nënën e këngëtares me famë botërore Rita
Ora. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i çështjes
së të drejtave të njeriut dhe lirive themelore
në Kosovë, me fokus të veçantë në të drejtat
e personave LGBTI+ që jetojnë në Kosovë dhe
mundësive për të përmirësuar mirëqenien e
njërit prej grupeve më të cenueshme dhe të
margjinalizuara në Kosovë.
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Grupi i Punës për Hartimin e Koncept Dokumentit për Gjendjen
Civile
Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës
njoftoi në prill 2021 se Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme
formalisht krijoi Grupin Punues për Hartimin e Koncept Dokumentit për Gjendjen Civile.
Ndër detyrat e këtij grupi punues do të jetë rregullimi i procedurave të gjendjes civile për
personat transgjinorë dhe jobinarë, që nënkupton rregullimin e procedurave ligjore për
ndryshimin e emrit dhe shënjuesit të gjinisë. Grupi punues në fjalë është krijuar në bazë
të Rregullores nr. 09/2011 i Punës së Qeverisë, Vendimi i Qeverisë nr. 20/20 për
Miratimin e Udhëzuesit për Hartimin e Koncept Dokumenteve si dhe Doracakun për
Hartimin e Koncept Dokumenteve të miratuar nga Sekretari i Përgjithshëm i ZKM-së.

Letër Reagimi për Projekt Kodin Civil
CEL Kosova dhe CSGD ngritën çështjen e mospërfilljes së martesës së të njëjtit seks në
Kodin Civil, edhe pse prej disa vitesh këto organizata kanë kontribuar me rekomandime
për hartimin e dokumentit. Grupi Punues për Hartimin e Koncept Dokumentit për
Gjendjen Civile ka injoruar të gjitha rekomandimet dhe ka injoruar kontributin e CEL
Kosova dhe CSGD në procesin e hartimit. Për të adresuar këtë çështje, CEL Kosova dhe
CSGD hartuan një letër shqetësimi e cila u nënshkrua edhe nga partnerë të tyre. Letrën
e plotë mund ta gjeni këtu.
htps:/cel-ks.org/enlter- agim-ndaj-projekti-ekodit-cvil/?fbclid=IwAR2KuTj3aqef5xikKvMwiZ-8TCUqPlBHDNYPxNcCeJkywDa9QB87vRxao

Deputetët e Parlamentit Evropian i drejtohen Qeverisë së
Kosovës, Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me partneritetet e të
njëjtit seks
Anëtarët e Ndërgrupit LGBTI në Parlamentin Evropian, një grup ndërpartiak i deputetëve të Parlamentit Evropian që punojnë për barazinë për personat LGBTI, i dërguan
një letër Ministrit të Drejtësisë në lidhje me Kodin Civil të Kosovës dhe përfshirjen e partneriteteve të të njëjtit seks. Letrën e plotë mund ta gjeni htkëtu.
ps:/lgbti-ep.u/2016/5meps-adres-governm t-ofksvo-regadin-same x-partneship/?fbclid=IwAR3ZG-VHigsRYk0521n_eIlgfz39Pk6LuqTXOKyxT9vaZxH2JnGpHtbM
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Kanalet e
CEL Kosova
Publikimet e CEL Kosova dhe informacionet mbi aktivitetet e organizuara publikohen në
uebfaqen e CEL Kosova, faqen e Facebook, Instagram dhe kanalin e YouTube. Të gjitha
informacionet janë të publikuara në gjuhën angleze dhe shqipe.

https://cel-ks.org/
www.cel-ks.org/

https:/ www.facebook.com/cel.kosovo

Cel Kosovo

hcel_kosova
t ps:/ www.instagram.com/ac ounts/login/?next=/cel_kosova/

CEL
httpss::/ /www.youtoutuube.be.cocm/om/Kosova
channel
TOMDehlPla2cF6qA
channel/UCHM2Odz
/UCHM2OdzTOMDehl
Pla2cF6qA
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Donatorët

Komiteti Norvegjez i Helsinkit;
Shteti i Holandës;
IREX Europe;
Fondi i Zhvillimit të Komunitetit;
Outright Action International;
Komuna e Prishtinës;
ILGA-Europe;
Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF;
Zyra e Bashkëpunimit Zviceran;
Këshilli i Evropës.
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Procedurat
Financiare
CEL Kosova përdor QuickBooks si softuer kontabiliteti për të mbajtur financat e saj.
QuickBooks është një program kompjuterik i kontabilitetit që CEL Kosova e përdor për
të menaxhuar të ardhurat dhe shpenzimet dhe për të mbajtur gjurmët e shëndetit
financiar të organizatës. Programi përdoret për të bërë fatura, për të paguar fatura,
për të gjeneruar raporte dhe për t'u përgatitur për taksat. Një kompani profesionale u
angazhua për të trajnuar stafin e financave se si të përdorin programin dhe vazhdimisht ofron mbështetje kur është e nevojshme për zyrtaren e financave. CEL Kosova ka
zhvilluar një dokument ku procedurat financiare shpjegohen në detaje.
Rregullorja financiare ka këto seksione: 1) Menaxhimi financiar, 2) Buxheti i CEL Kosova,
3) Llogaritë e CEL Kosova, 4) Fondet e CEL Kosova, 5) Mbajtja e dokumentacionit të
CEL Kosova, 6) Administrata financiare, 7) Blerja dhe mirëmbajtja e mallrave dhe shërbimeve, 8) Shpenzimet, 9) Regjistri i aseteve, 10) Administrimi i pagave, 11) Shpenzimet
e udhëtimit dhe të tjera, 12) Puna jashtë orarit, 13) Udhëtimi, 14) Rregullorja për përdorimin e telefonit celular, 15) Rregullorja për rritjen e kapaciteteve profesionale, 16)
Rregulloret për konfliktin e interesave, 17) Mbajtja e kontabilitetit, 18) Mbrojtja e informacionit, 19) Pasqyrat vjetore financiare dhe të dhënat e kontabilitetit, 20) Politikat e
prokurimit.
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Raporti i auditit
Buxheti dhe shpenzimet vjetore të CEL të Kosovës për vitin 2021 të ndara sipas kategorive nga viti 2017 deri në vitin 2021 janë paraqitur në grafikun e mëposhtëm.

Buxheti vjetor
200 000,00
180 000,00
160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00

2017

2018

2019

2020

Staff

Experts

Activities

Other

Buxheti vjetor
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
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2021

Mbështetur nga:

