Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike – Ministarstvo za Dijasporu i Strateška Ulaganja – Ministry of Diaspora and Strategic Investments
Matriksi i implementimit të planit vjetor të punës së Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike për vitin 2018

Matrixi i implementimit të Planit të Veprimit 2018 – Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike
Afati kohor për realizim
Nënaktivitetet

Aktiviteti

Realizimi i
aktiviteteve Janar Shkurt Mars

Prill

Maj

Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

Departamenti/divizioni
përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Burimi
financiar

DIS

MTI/KIESA, ZKM

MDIS,
partnerët

DIS

MTI/KIESA, ZKM

MDIS,
partnerët

DIS

MTI/KIESA, ministritë e
linjës, komunat,
ndërmarrjet publike,
agjencitë, ZKM

MDIS,
partnerët

DIS

Bizneset e diasporës,
Asociacioni i komunave
dhe donatorët e
ndryshëm etj.

1. Përpilimi i projektit;
ORGANIZIMI I FORUMEVE/KONFERENCAVE JASHTË 2. Koordinimi me institucionet e tjera, si MTI/KIESA, ZKM etj.;
3. Së paku dhjetë (10) forume/konferenca të mbajtura jashtë
VENDIT, ME QËLLIM TË PROMOVIMIT TË
vendit (dhjetor);
POTENCIALEVE PËR INVESTIMET STRATEGJIKE
Së paku pesë (5) kompani pjesëmarrëse në secilin
forum/konferencë.
PROMOVIMI I DREJTPËRDREJTË I PROJEKTEVE
POTENCIALE DHE I PROJEKTEVE TË TJERA ME
INVESTITORËT STRATEGJIKË, DUKE PROMOVUAR
MASAT LEHTËSUESE DHE MBËSHTETËSE PËR
INVESTIMET STRATEGJIKE

12

28

1

30

1. Përpilimi i projektit;
2.Koordinim me afaristët e diasporës që kanë investuar në
Kosovë dhe me Asociacionin e komunave të Kosovës.
3. Së paku dhjetë (10) takime me investitorë strategjikë
potencial;

2

4. Prezantimi i projekteve në takime.
1. Koordinimi me institucionet relevante dhe me ministritë e
linjës, komunat, ndërmarrjet publike, agjencitë, ZKM etj.;

PËRGATITJA DHE PROMOVIMI I PROJEKTEVE
SEKTORIALE PËR INVESTIMET STRATEGJIKE, SI DHE
PROMOVIMI NË PANAIRE TË NDRYSHME ME
2. Përgatitja e projekteve;
INVESTITORË POTENCIALË
3. Pjesëmarrja në panaire të ndryshme për paraqitjen e
projekteve potenciale për investitorët strategjikë;

RRITJA E BASHKËPUNMIT ME RRJETET E BIZNESEVE 1. Prezantimi i projekteve te rrjetet e bizneseve të diasporës
TË DIASPORËS NË FUNKSION TË RRITJES SË
me potencial për investime strategjike;
INVESTIMEVE STRATEGJIKE DHE INVESTIMEVE TË
2. Bashkëpunimi me rrjetet për promovimin e projekteve
TJERA
strategjike te bizneset e shtetit përkatës.

30
1

30

1

30

1

30

2

15
1
1
1

30
30
31

MDIS,
partnerët

Komente/ Risku

Aktiviteti

Nënaktivitetet

Objektivi strategjik 1. Ruajtja e identitetit, fuqizimi i lidhjeve me Diasporën, integrimi i pjesëtarëve të saj në shtetet ku jetojnë
Afati kohor për realizim

Kontakti me këshillat e mësuesve për nevojat e tyre për libra
dhe material shkollor;
Klasifikimi i kërëkesave dhe përpilimi i listës për blerje;

Blerja e lektyrave, librave të veçantë dhe
materialit tjetër shkollor për mësimin e gjuhës Kërkesat për zotim dhe inicim të procedurës për blerje;
shqipe në Diasporë
Përzgjedhja e operatorit ekonomik fitues;
Pranimi i librave dhe i materialit tjetër shkollor;
Pagesat.
Pëgatitja e dërgesave;
Dërgimi i lektyrave, i librave dhe i materialit
Shpërndarja e tyre në Diasporë;
tjetër shkollor në Diasporë
Koordinimi me institucione të tjera mbështetëse.
Informimi i këshillave të mësuesve për organizimin e finales;

Pëgatitja e materialit për shtyp jo marketing;
Hartimi i pyetjeve dhe caktimi i jurisë;
Finalja e kuizit të diturisë në Kosovë
Koordinimi me RTK-në dhe me institucione të tjera mbështetëse;
Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të
tjera kontraktuese;
Mbjatja e finales së kuizit të diturisë;
Pagesat.
Kontaktimi me këshillat e mësuesve për organizimin e
takimeve;
Formimi, fuqizimi dhe rrjetëzimi i shoqatave/
Fqizimi i këshillave ekzistuese;
këshillave të mësuesve në Diasporë
Formimi i këshillave të reja;
Rrjetëzimi i të gjitha këshillave të mësuesve në Diasporë.
Thirrja publike për aplikim;
Përzgjedhja e shteteve që do të marrin pjesë;
Ekskursionet mësimore-njohëse të nxënësve, Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të
mësuesve, prindërve dhe studentëve në atdhe tjera kontraktuese;
Mbjatja e eksursioneve mësimore-njohëse në atdhe;
Pagesat.
Thirrja publike për aplikim;
Përzgjedhja e pjesëmarrësve;
Përgatitja e materialit për shtyp jo marketing;
Shkolla verore me nxënës dhe mësues nga
Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të
Diaspora, Kosova dhe Shqipëria në Kosovë
tjera kontraktuese;
Mbajtja e shkollës verore;
Pagesat.
Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave të prokurimit për
shërbime kontraktuese;
Përzgjedhja e operatorit ekonomik fitues;
Koordinimi i veprimeve për organizim;
Kampi veror me të rinj nga Diaspora, Kosova
Thirrja publike për aplikim;
dhe Shqipëria në Kosovë
Promovimi medial i kampit;
Përzgjedhja e pjesëmarrësve;
Mbajtja e kampit veror;
Pagesat.
Kontaktimi dhe koordinimi i veprimeve me këshillat e
mësuesve dhe me institucionet e tjera mbështetëse për
organizimin e shkollës verore në Diasporë;
Thirrja publike për aplikim;
Promovimi medial i shkollës;
Shkolla verore me nxënës dhe të rinj nga
Përzgjedhja e pjesëmarrësve;
Diaspora, që do të mbahet në Diasporë
Përgatitja e materialit për shtyp jo marketing;
Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të
tjera kontraktuese;
Mbajtja e shkollës verore në Diasporë;
Pagesat.
Koordinimi i veprimeve me institucione të tjera mbështetëse
për organizim;
Olimpiada sportive e shkollave shqipe me
Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të
nxënës dhe të rinj nga Diaspora, Kosova dhe
tjera kontraktuese;
Shqipëria në Austri
Mbajtja e olimpiadës sportive në Austri;
Pagesat.
Kontaktimi dhe koordinimi i veprimeve me këshillat e
mësuesve për organizimin e seminareve;
Përzgjedhja e pjesëmarrësve;
Organizimi i një seminari rajonal dhe i tre
Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të
seminareve të tjera me mësues nga Diaspora
tjera kontraktuese;
në vendet e veçanta në Diasporë
Mbajtja e seminarit rajonal;
Mbajtja e seminareve në shtetet e veçanta;
Pagesat.
Koordinimi i veprimeve me institucione të tjera mbështetëse
për organizim;
Kontaktimi me shoqatat e grave në Diasporë dhe në Kosovë;
Konferencë me gratë e Diasporës, me temën

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor Dhjetor

Departamenti
Institucioni
/Divizioni
mbështetës
përgjegjës

Burimi
financiar

x

DKRAKD/ DA

MASHT-i
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DKRAKD/ DA

MASHT-i,
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X

X

x

X

MASHT-i,
MAS-i, MPJja, misionet
diplomatike
dhe
MASHT-i,
MAS-i, DKAja dhe
DKRAKD/ DA
shoqatat e
mësuesve në
Diasporë

DKRAKD/ DA

x
x

x
x
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x
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X

X
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MASHT-i,
MAS-i, MPJja dhe
DKRAKD/ DA
shoqatat e
mësuesve në
Diasporë

MDIS

MASHT-i,
MAS-i, MPJja, OJQ dhe
DKRAKD/ DA
shoqatat e
mësuesve në
Diasporë

MDIS

X

X

X

X
X
X
X

MASHT-i,
MAS-i, MPJja, OJQ dhe
DRKAKD/ DA
shoqatat e
mësuesve në
Diasporë

MDIS

DKRAKD/ DA

Misionet
diplomatike
dhe
konsullore,
si dhe
Këshillat e

MDIS

DKRAKD/ DA

MASHT-i,
MAS-i dhe
shoqatat e
mësuesve në
Diasporë

MDIS

X

X

X
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MDIS

x

X

x

MDIS

MASHT-i,
MAS-i, OJQ
dhe

Komente/Risku

"Roli i gruas në ruajtjen e identitetit të
fëmijëve në Diasporë, në funksion të shtimit
të nxënësve në mësimin plotësues"

Takime me mësues, shoqata dhe prindër për
rritjen e numrit të nxënësve në kuadër të
mësimit plotësues në Diasporë

Bashkorganizimi i aktiviteteve kulturore për
nder të pavarësisë

Takime me institucione të shtetit në vendet
pritëse për institucionalizimin e mësimit
plotësues në Diasporë

Organizimi i trajnimit dhe certifikimi i
mësimdhënësve të mësimit plotësues në
Diasporë

Thirrja publike për aplikim;
Përzgjedhja e pjesëmarrësve;
Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të
tjera kontraktuese;
Mbjatja e konferencës;
Pagesat.
Kontaktimi dhe koordinimi i veprimeve me këshillat e
mësuesve për organizimin e takimeve;
Mbajtja e takimeve.
Koordinimi i veprimeve me institucione të tjera mbështetëse
për organizim;
Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të
tjera kontraktuese;
Mbajtja e aktivitetit kulturor për nder të Pavarësisë;
Pagesat.
Organizimi i takimeve me institucionet e shtetit në vendet
pritëse për institucionalizimin e mësimit plotësues në
Diasporë.
Kontaktimi dhe koordinimi i veprimeve me institucione të
tjera mbështetëse për organizimin e trajnimit;
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x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x

x

Thirrja publike për aplikim në trajnim;
Përzgjedhja e pjesëmarrësve;
Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të
tjera kontraktuese;
Mbajtja e trajnimit;
Certifikimi i mësimdhënësve;
Pagesat.
Krijimi i rrjetit të të rinjve dhe studentëve shqiptarë në Zvicër;

x

x
x

x

x

DKRAKD/
DKRS

Shoqatat
kulturore në
Diasporë

MDIS

DKRAKD/ DA

MASHT-i
dhe MAS-i

MDIS

DRKAKD/ DA

MASHT-i
dhe MAS-i,
shpqatat e
mësuesve në
Diasporë

MDIS

Ambasadat
dhe
DRKAKD/Divizi
konsullatat e
oni Kulturës
R. së
Kosovës

MDIS

Ambasadat
DRKAKD/Divizi
dhe
oni Kulturës konsullatat e
R. së

MDIS

Ambasadat
dhe
konsullatat e
R. së
DRKAKD/Divizi Kosovës dhe
oni Kulturës ë Shqipërisë,
si dhe
instucionet e
R. së
Shqipërisë

MDIS

x

x

X
X

Krijimi i rrjetit të të rinjve dhe studentëve shqiptarë në Angli;

X
X

Fuqizimi i rrjetit të të rinjve dhe studentëve në Turqi;
Fuqizimi i rrjetit dhe studentëve në Itali;
Fuqizimi i rrjetit dhe studentëve në Austri;
Fuqizimi i rrjetitit të të rinjve në Gjermani.

X

X
X

Organizimi i konferencës me studentë nga Diaspora në
Slloveni.

X

Përgatitjet dhe hartimi i projektit për Ditët e Kulturës
Shqiptare në Diasporë;

x

Kontaktimi dhe koordinimi i veprimeve me Republikën e
Shqipërisë, misionet diplomatike dhe konsullore, si dhe me
shoqatat kulturore në Diasporë për organizimin e aktiviteteve;

Zotimi i mjeteve dhe inicimi i procedurave për shërbime të
tjera kontraktuese;
Promovimi medial;
Organizimi i Ditëve të Kulturës Shqiptare në shtetet e veçanta
në Diasporë;
Pagesat.
Panairi tradicional i veshjeve dhe i traditave kombëtare;
Organizimi i sofrës tradicionale;
Manifestimi qendror në Prekaz;
Ditët e Diasporës në Kosovë
Ndarja e çmimeve "Mërgimtari i vitit" ;
Bashkëpunimet dhe organizimi i akiviteteve të përbashkëta
me komunat e Republikes së Kosovës;
Ekskursioni me sportistë nga Diaspora (Kosovë -Shqipëri).
Përkrahja e krijimit të strukturave unifikuese të shoqatave në
Zvicër;
Përkrahja e krijimit të strukturave unifikuese të shoqatave në
Përkrahja e krijimit të strukturave unifikuese Gjermani;
të shoqatave në Diasporë
Përkrahja e krijimit të strukturave unifikuese të shoqatave në
Itali;
Përkrahja e krijimit të strukturave unifikuese të shoqatave në
Suedi.
Takime për zbatimin e marrëveshjeve me
Mbajtja e takimeve;
Republikën e Shqipërisë
Koordinimi i veprimeve me institucione të tjera mbështetëse
Krijimi i dialogut ndërfetar në Diasporë
për organizim;
Mbajtja e takimeve

MDIS

x
x
x

Krijimi i rrjetit të të rinjve dhe studentëve shqiptarë në
Krijimi dhe fuqizim i 10 rrjeteve të studentëve
Norvegji;
në Diasporë
Fuqizimi i rrjetit të të rinjve dhe studentëve në Kroaci;
Fuqizimi i rrjetit të të rinjve dhe studentëve në Slloveni;

Ditët e Kulturës Shqiptare në Diasporë

MASHT-i,
MAS-i,
misionet

x

Krijimi i rrjetit të të rinjve dhe studentëve shqiptarë në Suedi;

Organizimi i një konference me studentë nga
Diaspora

MDIS

DKRAKD/ DA

x
x
x

dhe
shoqatat e
mësuesve
dhe të grave
në Diasporë
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MDIS /
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komunat e Komunat e
oni Kulturës
R.së Kosovës R.Kosovës

X
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X
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x
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x

Ambasadat
dhe
DRKAKD/Divizi konsullatat e
R. së
oni Kulturës
Kosovës,
shoqatat
MASHT-i
dhe MAS-i
Institucionet
DRKAKD/Divizi
fetare në
oni Kulturës
Kosovë
DRKAKD/DA

MDIS

MDIS
MDIS

Organzimi i Ditëve të Kulturës Shqiptare në
Diasporë do të bëhet në koordinim me Republikën
e Shqipërisë, si dhe përcaktimi i shteteve të
veçanta do të vendoset në muajt e ardhshëm

Aktiviteti

Nënaktivitetet

1. Përpilimi i projektit;

Realizimi i
aktiviteteve

Afati kohor për realizim
Janar Shkurt Mars

Prill

Maj

Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

1

DHPID

3. Bashkorganizimi i takimit B2B, pjesëmarrja e 10 bizneseve
vendëse dhe 20 biznese nga Diaspora.
1-5
1

Korrik

4. Hartimi i konkluzioneve dhe i rekomandimeve për Qeverinë.

1.7 Emisionet dokumentare
televizive promovuese - "Succes
Stories" (B)

30

MDIS-i, MTI/ARBK, bizneset e
Diasporës, Asociacioni i
komunave dhe donatorët e

MDIS dhe
donatorët

Mosgjetja e
fondeve nga
donatorët e

DHPID

MDIS-i, bizneset e Diasporës,
Asociacioni i komunave dhe
donatorët e ndryshëm etj.

MDIS dhe
donatorët

Mungesa e
fondeve shtesë projekti nuk mund
të realizohet në
tërësi

DHPID

RRBDSH,MTI, MZHE,Odat
ekonomike, komunat e
Kosovës, bizneset e Diasporës
dhe donatorët e ndryshëm
etj..

MDIS dhe
donatorët

Moskonfirmimi i
numrit të
mjaftueshëm të
afaristëve nga
Diaspora

DHPID

MDIS,MZHE,MBPZHR.

MDIS dhe
donatorët

Mosaprovimi i
projektit nga
Qeveria

1-5
1

15
1-30

20-30

25-26
28
10
26

30

2.Projekti skema e granteve, i aprovuar nga Qeveria.

1. Përpilimi i projektit;
2. Koordinimi me institucionet e tjera, si MTI/KIESA, MZHE,
RRBSH, Odat ekonomike etj.;
3.Në koordinim me KIESA-n, promovimi i produkteve të vendit
1.8 Fushata promovuese për
në shtetet ku funksionon RRBDSH-ja, përmes pikave shitëse,
eksportin e produkteve të vendit në panaireve etj.;
Diasporë (A)
4. Me ndihmën e MTI-së dhe të donatorëve është paraparë
hapja e një "show room"- të madh në Diasporë, ku ofrohen
mallrat dhe shërbimet nga kompanitë e vendit;
5.Së paku 3 marrëveshje të nënshkruara të bashkëpunimit për
eksport .

DHPID
15

1. Rishqyrtimi dhe finalizimi i projektit të detajuar të skemës së
granteve, bashkë me MZHE-në dhe MBPZHR-në;

1. Përpilimi i projektit;
2. Përgatitja e specifikave të dokumentarit;
3. Publikimi i njoftimit për kontratë;
4. Ftesë publike në veb për paraqitjen e biz. të diasp. që kanë
investuar në Kosovë dhe atyre në Diasporë;
5. Kontraktimi i operatorit;
6. Publikimi i dokumentarëve në televizionet e Kosovës.

DHPID
31

1. Ekspertët e angazhuar për hartimin dhe përfundimin e
1.3 Databaza/platforma e bizneseve
termave të referencës;
të Diasporës (B)
2.Termat e referencës së hartuar dhe të aprovuar;
3. Gjetja e donatorëve për fushatë sensibilizuese për regjistrim
të bizneseve.

1.6 Finalizimi dhe aprovimi i
projektit të skemës së granteve
korrespoduese për Diasporën (B)

RRBDSH,KIESA,bizneset e
MDIS dhe
Diasporës, Odat ekonomike
donatorët
dhe donatorët e ndryshëm etj.

Mosgjetja e
fondeve nga
bashkorganizatorë
t dhe
mosinteresimi i
biz. për
pjesëmarrje.

MDIS-i dhe bizneset e
Diasporës që kanë investuar në MDIS
Kosovë

30

1.2 Takimi tradicional i investitorëve
3. Mbajtja e takimit "Identifikimi i sfidave, sukseseve të
të Diasporës në Kosovë(B)
projekteve/ bizneseve të tashme dhe adresimi i tyre në nivel
institucional";

1. Përpilimi i projektit;
2. Takime parapërgatitore me RRBDSH-në dhe me bizneset në
Diasporë rreth sensibilizimit të afaristëve të diasp. në SHBA,
Evropë, rreth organizimit dhe çështjet teknike etj.;
1.5 Mbajtja e forumit ekonomik për 3.Koordinimi me institucionet e tjera, si MTI/KIESA,MZHE
joshjen e investimeve nga Diaspora RRBSH, Odat ekonomike lidhur me prezantimin e projekteve
(B)
investive në Kosovë;
4. Bashkorganizimi i Forumit ekonomik të diasporës
shqiptare/promovimi i investimeve dhe prezantimi i projekteve
investive në Kosovë ;

Burimi financiar Komente/ Risku

1-30

2.Koordinimi me afaristët e Diasporës që kanë investuar në
Kosovë dhe me Asociacionin e komunave të Kosovës.

1.4 Hulumtimi i përfshirjes dhe i 1. Përpilimi i pilotprojektit MDIS;
ndikimit të investimeve të Diasporës 2. Gjetja e donatorëve për realizimin e hulumtimit në tërësi;
në zhvillim socio-ekonomik të
3. Marrëveshja për realizimin e hulumtimit;
Kosovës (B)
4.Publikimi i hulumtimit.

Institucioni
mbështetës

5-9

1.1 Bashkorganizimi i takimit B2B në 2. Koordinimi me institucionet e tjera, si MTI/KIESA,MZHE
Diasporë, mes bizneseve të
RRBSH, Odat ekonomike etj.;
Diasporës dhe atyre nga Kosova (B)

1. Përpilimi i projektit;

Departamenti/divizioni
përgjegjës

30

19-23
26

5
25
5

DHPID

Bizneset e disaporës në
Diasporë dhe në Kosovë

MDIS dhe
donatorët

Mosgjetja e
fondeve nga
donatorët e
ndryshëm projekti nuk mund
të realizohet në
tërësi

DHPID

MTI/KIESA,MZHE, Odat
ekonomike, RRBDSH, bizneset e MDIS dhe
donatorët
Diasporës dhe donatorët e
ndryshëm etj.

Mosgjetja e
fondeve nga
bashkorganizatorë
t dhe donatorët, si
dhe mosinteresimi
i biz. me
produktet e tyre

31

29
1

31
1-15
10-15
15

Objektivi strategjik 2
Aktiviteti

Afati kohor për realizim

Nënaktivitetet
Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor Dhjetor

Departamenti/divizi
oni përgjegjës

Institucioni
mbështetës

Burimi
financiar

Komente/Risku

ZVICËR

Kremtimi i Pavarësisë së Kosovës

Koordinimi logjistik me Konsullatën e Kosovës;
Dakordimi për programin dhe përgatitja/dërgimi i ftesave;
Program muzikor;
Shfaqje teatrale nga studioja "Aktrimi Zyrih";
Gala-mbrëmje dhe koktej për nder të 10-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Takime me LAPSH-in për koordinimin e aktiviteve;
Organizimi i ceremonisë për nder të 7 dhe 8 Marsit Caktimi i datave dhe i vendit të mbajtjes së aktivitetit;
Dita e Mësuesit dhe e Gruas - Zvicër
Ndërmarrja e veprimeve logjistike / salla, zërimi;
Mbajtja e aktivitetit dhe kokteji.
Identifikimi i poetëve të rinj dhe dërgimi i ftesave;
Caktimi i shumës dhe i formës së shpërblimeve;
Përcaktimi i jurisë për përzgjedhjen e poezive më të mira;
Gara e poetëve të rinj - Zvicër

1 qershori-Dita e Fëmijëve

10
15

Konsullata e
R. së Kosovës

17
17
17

25

3
28

LAPSH-i
8
2
15
Ambasada e
R. së Kosovës

7

Nata e pozisë / ndarja e çmimeve .
Kontakti me aktoren Egzona Kurtishi;
Përzgjedhja e tregimeve dhe identifikimi i lokacionit ku do të lexohen ato;

13

5
10
21

Përgatitja e informatës dhe shpërndarja për të interesuarit;
Mbajtja e aktivitetit.
Mbajtja e takimeve koordinuese me grupet teatrale;

1
Ambasada e
R. së Kosovës

14
Shfaqje teatrale

Ekspozita kolektive shqiptaro-zvicerane

5
20

Dakordimi dhe caktimi i grupit/grupeve që do të performojnë;
Caktimi i sallës dhe i detajeve të tjera logjistike;
Inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;
Dërgimi i ftesave/njoftimi për mbajtjen e shfaqjes;
Realizimi i shfaqjes.
Takimi paraprak me rrjetin e artistëve shqiptarë në Zvicër;
Përzgjedhja e artistëve / detajet logjistike (salla, ftesat etj.);

9
25
15

Rrjeti i
artistëve
shqiptarë

14
Ekspozita me piktura nga artistët/koktej.
Koordinimi me përfaqësitë diplomatike dhe donatorët;
Shpallja e konkursit për aplikim në Festivalin e Filmit;
Finalizimi i detajeve logjistike;

3

6
10
Ambasada e
R. së Kosovës

1

Festivali i filmit të shkurtër

21

Inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;
Shfaqja e filmave të shkurtër;
Përzgjedhja e fituesve.
Identifikimi dhe ftesa e pjesëmarrësve për aktivitetin e gatimit;
Promovimi i kuzhinës shqiptare në Zvicër për
Blerja e materialit për përgatitje të ushqimeve tradicionale;
komunitetin zviceran
Përgatitja dhe dërgimi i ftesave për mysafirët;
Gatimi dhe degustimi i ushqimeve tradicionale.
Koordinimi mes MDIS-it dhe përfaqësive diplomatike lidhur me materialet
promovuese;
Promovimi i njohurive të përgjithshme për Kosovën;
Identifikimi dhe ftesa për studentët, të rinjtë, profesionistët, rrjetet e
nxitja për bashkëpunim shkencor, teknik, teknologjik;
biznesit dhe grupet e tjera të interesit për pjesëmarrje në tryezat e
dhënia e informatave për mërgimtarët dhe udhëzime
parapara;
për mundësitë e investimeve në Kosovë përmes
Përgatitja dhe prodhimi i materialeve promovuese;
takimeve me grupet e interesit
Finalizimi i detajeve logjistike;
Mbajtja e takimit të parë.
SUEDI

18

22
1
26
MDIS

30
15

Janar
10
10

Takime me shoqata për koordinimin e aktiviteve;
Organizimi i ceremonisë për nder të 7 dhe 8 Marsit - Caktimi i datave dhe i vendit të mbajtjes së aktivitetit;
Dita e Mësuesit dhe e Gruas - Zvicër
Ndërmarrja e veprimeve logjistike/ zërimi, mjetet e informimit;
Mbajtja e aktivitetit dhe kokteji.
Takimi me shoqata kulturore, caktimi i kritereve për grupet pjesëmarrëse,
zgjedhja e jurisë dhe detaje të tjera;
Njoftimi publik për aplikim / pjesëmarrje në festival;
Finalizimi i detajeve logjistike;
Festivali i muzikës tradicionale shqiptare
Inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;
Përgatitja dhe shpërndarja e ftesave për pjesëmarrje në aktivitet;

26

Mbajtja e aktivitetit;
Përzgjedhja e fituesve dhe dhënia e shpërblimeve.
Kontakti me shoqata, mësues dhe me prindër;
Përzgjedhja e tregimeve dhe e recitimeve;
1 Qershori - Dita e Fëmijëve
Përgatitja e informatës dhe shpërndarja për të interesuarit;
Mbajtja e aktivitetit dhe kokteji.
Identifikimi dhe takimi paraprak me studentë shqiptarë;
Përgatitja dhe shpërndarja e ftesës për pjesëmarrje në aktivitet;
Takimi me studentë shqiptarë
Mbajtja e aktivitetit.
Takimi me shoqata dhe bisneze për realizimin e aktivitetit;
Rezervimi i hapësirës ku realizohet panairi;
Prezentimi i kulturës shqiptare (i veshjeve, valleve dhe ushqimeve
Pjesëmarrja në Panairin e Malmos ( MalmoFestival)
tradicionale), si dhe njohja reciproke e kulturave;
Realizimi i aktivitetit.

20
21

15

Koordinimi logjistik me Konsullatën e Kosovës dhe me shoqatat;
Dakordimi për programin dhe përgatitja/dërgimi i ftesave;
Program muzikor;
Gala-mbrëmje dhe koktej për nder të 10-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Kremtimi i Pavarësisë së Kosovës

9

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor Korrik

Gusht

25

Shtator

Tetor

15

Nëntor Dhjetor

17
17
5
27

4
15
20

2
20
3
19
19
4
11
25

2

15-27

24
28

3
29

gusht
gusht

Departamenti për

Moslejimi për rezervimin e
hapësirës nga shteti pitës

Promovimi i njohurive të përgjithshme për Kosovën;
nxitja për bashkëpunim shkencor, teknik, teknologjik;
dhënia e informatave për mërgimtarët dhe udhëzime
për mundësitë e investimeve në Kosovë përmes
takimeve me grupet e interesit

Koordinimi mes MDIS-it dhe përfaqësive diplomatike lidhur me materialet
promovuese;
Identifikimi dhe ftesa për studentët, të rinjtë, profesionistët, rrjetet e
biznesit dhe grupet e tjera të interesit për pjesëmarrje në tryezat e
parapara;
Përgatitja dhe prodhimi i materialeve promovuese;
Finalizimi i detajeve logjistike;
Mbajtja e takimit të parë.

TURQI

Konferencë - Historia e popullit shqiptar

Kremtimi i Pavarësisë së Kosovës

Java e kulturës shqiptare

Ekspozita e piktorit nga Gjilani

Mars

Prill

Maj

Qershor Korrik

Shtator

Tetor

15

Nëntor Dhjetor

27-28
27-28
30

1
17
24
24
9
30

20
20
23
30
25
25
30
4
25
25

10
24
17

15-16
15-16

MDIS
Departamenti për
Qendrat Kulturore në
Diasporë / Divizioni
QKKDM

21
5
22-23

Dakordimi për datën dhe përgatitjet logjistike/dërgimi i ftesave;
Realizimi i aktivitetit - folës Kim Mehmeti.
Koordinimi me shoqata dhe ekipe fudbolli për realizimin e aktivitetit;

10
25

Finalizimi i detajeve logjistike;
Njoftimi për pjesëmarrje në turne/ regjistrimi i ekipeve;
Inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;
Periudha e realizimit të aktivitetit sportiv;
Dhënia e shpërblimeve.
Koordinimi me shërbimin konsullor të Kosovës dhe atë të Shqipërisë për
organizimin e kremtimit të 28 Nëntorit;
Përgatitja dhe shpërndarja e ftesave për pjesëmarrje në aktivitetin "Java e
kulturës shqiptare";
Inicimi i procedurave për shërbime të tjera kontraktuese;
Finalizimi i detajeve logjistike;
Kuzhina tradicionale;
Realizimi i aktivitetit për kremtimin e 28 Nëntorit.
Kontaktimi dhe koordinimi i veprimeve me piktorin për realizimin e
ekspozitës;
Përgatitja dhe shpërndarja e ftesave për pjesëmarrje në ekspozitë;

Finalizimi i detajeve logjistike;
Realizimi i aktivitetit - Portrete dhe piktura të ndryshme nga piktorët
shqiptarë që jetojnë në Turqi.
Njoftimi i pjesëtarëve të Diasporës shqiptare për mësimin plotësues të
gjuhës shqipe;
Organizimi i mësimit plotësues të gjuhës shqipe në Turqi Përgatitja dhe ftesa për ndjekjen e mësimit plotësues të gjuhës shqipe;
Planifikimi i orarit të mësimit plotësues;
Organizimi i mësimit plotësues do të realizohet gjatë gjithë vitit.
Koordinimi mes MDIS-it dhe përfaqësive diplomatike lidhur me materialet
promovuese;
Promovimi i njohurive të përgjithshme për Kosovën;
Identifikimi dhe ftesa për studentët, të rinjtë, profesionistët, rrjetet e
nxitja për bashkëpunim shkencor, teknik, teknologjik;
biznesit dhe grupet e tjera të interesit për pjesëmarrje në tryezat e
dhënia e informatave për mërgimtarët dhe udhëzime
parapara;
për mundësitë e investimeve në Kosovë përmes
Përgatitja dhe prodhimi i materialeve promovuese;
takimeve me grupet e interesit
Finalizimi i detajeve logjistike;
Mbajtja e takimit të parë.

Gusht

6

Realizimi i aktivitetit.
Koordinimi për realizimin e aktivitetit në bashkëpunim me universitetin
"Trakya Universitesi në Edirne";
Konferencë për arvanitasit në Greqi dhe për Çamërinë Dakordimi për datën dhe përgatitjet logjistike/dërgimi i ftesave;
Folësi Arben Llalla, historian;
Realizimi i aktivitetit;
\
Njoftimi publik për aplikim / pjesëmarrje në festival;
Finalizimi i detajeve logjistike;
Java e filmit shqiptar
Shfaqja e filmave të shkurtër në bashkëpunim me Murat Vela Dermanin,
regjisor me origjinë shqiptare;
Realizimi i aktivitetit.
Takim dhe bashkëpunim me shoqatat shqiptare të krijuara nga shpërngulja
e shqiptarëve nga Maqedonia;

Turne futbolli me shoqata shqiptare dhe me ato të
komunitetit

Shkurt

25

15

Koordinimi i organizimit të aktivitetit /bashkorganizim me Qendrën e
Hulumtimeve për Ballkanin dhe Detin e Zi në kuadër të universitetit "Yildiz
Panel- Përfaqësimi dhe të drejtat e komunitetit turk Teknik Universitesi";
në shtetin e Kosovës
Dakordimi për datën dhe përgatitjet logjistike/dërgimi i ftesave;
Folës: z.Afrim Jusufi;
Realizimi i aktivitetit.
Koordinimi për realizimin e aktivitetit në bashkëpunim me njërin nga
universitetet e Stambollit ose të Izmirit;
Dakordimi për datën dhe përgatitjet logjistike/dërgimi i ftesave
Panel-Rrënjët e nacionalizmit shqiptar
Folësi Nathalie CLAYER, autore e librit "Rrënjët e nacionalizmit shqiptar", i
përkthyer në gjuhën turke (autorja është me origjinë franceze);

Gjendja e shqiptarëve në Maqedoni

MDIS

30
15

Janar
Koordinimi/bashkorganizimi me shoqatat shqiptare në Izmir dhe në ManisaTurgutlu për organizimin e aktivitetit;
Përgatitja dhe shpërndarja e ftesave/njoftimit për aktivitetin;
Tema "Roli i shqiptarëve në Perandorinë Osmane dhe në Turqi" - folës
Mufit Yuksel;
Realizimi i aktivitetit.
Koordinimi logjistik me Konsullatën e Kosovës dhe me shoqatat;
Dakordimi për programin dhe përgatitja/dërgimi i ftesave;
Shpërndarja e vërtetimit për ndjekjen e mësimit plotësues të gjuhës shqipe
- niveli fillestar;
Konferenca-"Rruga diplomatike e Kosovës drejt pavarësisë ", folës
ambasadori i RK-së, Avni Spahiu;
Gala-mbrëmje dhe koktej për nder të 10-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Qendrat Kulturore në
Diasporë / Divizioni
QKKDM

15

28

1
22

28
28
18
2
25
22

22
28
15
30
27
15-16

4
15
15
15
30
15

25

15

hapësirës nga shteti pitës
për pjesëmarrje në panairin
e Malmos

Objektivi strategjik 3
Aktiviteti

Fushata sensibilizuese

Nënaktivitetet

Hapat per realizim të nënaktivitetit

Janar

Shkurt

1. Kërkesa për zotim të mjeteve;
2. Caktimi i specifikave për dosjen e
tenderit;
3. Shpallja e tenderit;
4. Realizimi i spotit;
5. Publikimi i spotit.

20

1. Kërkesa për takime;
Takimi i drejtpërdrejtë me bashkatdhetarë 2. Aprovimi i kërkesave për takime;
(Shoqata, klube, biznese)
3. Aranzhimi i takimeve;
4. Mbajtja e takimeve.

22
23
28

Publikimi i spoteve aktuale reklamuese
dhe një spoti të ri

Mars

Prill

Afati kohor për realizim
Maj

Qershor Korrik

7

Publikimi i të dhënave në formën elektronike

Krijimi i platformës elektronike

2. Caktimi i aktiviteve me interes për HRDM;

Krijimi i grupit të punës për publikimin
elektronik (krijimi i specifikave)

1. Caktimi i grupit të punës;
2. Krijimi i specifikave të PE-së;
3. Krijimi i aplikacionit të PE-së;
4. Testimi i aplikacionit të PE-së;
5. Prezantimi i PE-së.

Shpallja e tenderit për krijimin e
programit

Shpallja e tenderit si opsion bie për arsye se
ky aplikacion do të realiziohet nga IT-ja i
MDIS-it (propozim i dalë nga punëtoria për
hartimin e PVP 2018).

30

8

Caktimi i grupit të punës për publikim
Caktimi i agjendës së publikimit dhe
lokacionit
Mbajtja e konferencës
Punëtoria për hartimin e publikimit të të
Përgatitja e publikimit elektronik
dhënave preliminare të regjistrit të diasporës
në formën elektronike

6/9

12
13
30

Maj - Dhjetor
16
17
31
7/10

4/7

1

3. Pjesëmarrja e HRDM-së dhe prezantimi i
regjistrit në këto aktivitete;

Nëntor Dhjetor

Departamenti
Institucioni
/divizioni
mbështetës
përgjegjës

Burimi
financiar

29
30

DQK - HRDM

MDIS

DQK - HRDM

MDIS

DQK - HRDM

MDIS

DQK - HRDM

MDIS

DQK - HRDM DMP

MDIS

DQK - HRDM

MDIS

16
23/26

Maj - Dhjetor
10
19

19
30

18
25

29

29

30

8

1. Harmonizimi i të dhënave.

8

1. Caktimi i grupit të punës;

10

2. Draftpublikimi elektronik dhe i materialit
për arsyet e migrimit kosovar.

25
19

1. Caktimi i agjendës dhe i lokacionit.
1. Prezantimi i PE-së dhe arsyet e migrimit
kosovar.
1. Dërgimi i kërkesës për mbajtjen e punëtorisë;
2. Aprovimi i kërkesës;
3. Zotimi i mjeteve;
4. Mbajtja e punëtorisë.

Tetor

11

Krijimi i platformës elektronike (të dhënat
1. Lansimi dhe prezantimi i PE-së.
tabelare, me mundësi manovrimi)
1.Draftpropozimi për Pl.E;
2. Aprovimi i Pl.E-së;
3. Testimi dhe lansimi i Pl.E-së;
4. Prezantimi i Pl.E-së;
Lansimi i platformës elektronike
Shpallja e tenderit si opsion bie për arsye se
ky aplikacion do të realiziohet nga IT-ja i
MDIS-it (propozim i dalë nga punëtoria për
hartimin e PVP 2018).
Harmonizimi i të dhënave (platforma e
vjetër me platformën e re)

Konferencë për publikimin e të dhënave
elektronike / arsyet e migrimit kosovar

1.Harmonizimi i agjendës së aktiviteteve me
departamentet e MDIS-it;

Prezantimi i Regjistrit të Diasporës në
aktivitetet e organizuara nga MDIS-i dhe
aktivitetet e organizuara nga shoqatat e
ndryshme në Diasporë

Shtator

23

Prezantimi i platformës elektronike

Takimet e drejtpërdrejta

Gusht

29
14
15
15
22/26

Komente/Risku

Objektivi

Aktiviteti

1 Projektligji për Diasporën

Veprimet

1. Propozimvendimi për themelimin e komisionit
qeveritar;
1. Caktimi i personit përgjegjës;
2. Përgatitja e draftit fillestar;
3. Konsultimi paraprak;
4. Finalizimi i projekligjit;
5. Konsultime publike;
6. Vlerësimi i ndikimit financiar MF dhe
pajtueshmërisë me aqui;
7. Procedurat për shqyrtim e miratim nga Ministri
dhe procedimi në Qeveri pë miratim.

Afati kohor për realizim
Realizimi i
aktiviteteve Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor

31

31

20

Departamenti/divizioni
përgjegjës

Qeveria e Republikës së Kosovës

30

2-14
21
28

1. Caktimi i personit përgjegjës;
2. Projektrregullorja për
sistematizimin e vendeve të
punës në
MeD

3.1 Rregullimi i
bazës ligjore për
Diasporën

2. Plotësimndryshimi i draftit fillestar sipas nevojës;
3. Konsultimi paraprak; ministritë e linjave;
4. Finalizimi i Projektrregullores;
5. Dërgimi në MAP për të marrë pajtimin;
6. Vlerësimi i ndikimit financiar MF;
7. Procedurat e dërgimit për shqyrtim dhe miratim
në Qeveri.

1. Propozimvendimi për themelimin e komisionit
qeveritar;
2. Caktimi i personit përgjegjës;
3. Hartimi i
3. Përgatitja e draftit fillestar;
konceptdokumentit për
4. Konsultimi paraprak;
plotësim-ndryshimin e Ligjit
5. Finalizimi i konceptdokumentit;
për investime strategjike
6. Konsultime publike;
7. Procedurat për shqyrtim dhe miratim nga
Ministri dhe procedim në Qeveri për miratim.

Dep. Ligjor/
Burimet Njerzore

31

31

30

Qeveria e Republikës së Kosovës
31

22
29

1. Propozimvendimi për themelimin e komisionit
qeveritar;

4. Hartimi i Strategjisë
per Diasporen 2019-2023

2. Caktimi i personit përgjegjës për vlerësimin expost të strategjisë dhe ekipiet për hartimin e
Projektstrategjisë për Diasporën 2019-2023;
3. Përfundimi i vlerësimit expost dhe përgatitja e
rekomandimeve;
4. Hartimi i draftit fillestar;
5. Konsultimi paraprak;
6. Konsultimi publik;
7. Përfundimi i dokumentit;
8. Procedurat për shqyrtim dhe miratim nga
Ministri dhe procedim në Qeveri për miratim.

1. Mbështetja e rrjeteve të Caktimi i personit përgjegjës;
juristëve në Zvicër, Gjermani,
Austri dhe Suedi, me qëllim të
krijimit të shoqatave në nivel
të shtetit
3.2 Mbështetja e
Caktimi i personit përgjegjës;
rrjeteve të krijuara
2. Organizimi i një konference
dhe fuqizimi i tyre
me juristë dhe avokatë nga Organizimi i konferencës me juristë nga Diaspora,
Diaspora dhe ata nga Kosova, në bashkëpunim me institucionet nga Kosova, me
në bashkëpunim me OAK-në qëllim të promovimit të projektit për angazhim
afatshkurtër të ekspertëve nga Diaspora.

15
Qeveria e Republikës së Kosovës

29

31

29

12

31

1
30

Dep. Ligjor

Dep. Ligjor
16

11

Aktiviteti

Nënaktivitetet

Objektivi strategjik 1
Afati kohor për realizim
Janar

Shkurt

1.1. Shpallja e nominimeve për çmimet "Mërgimtari i vitit";
1. Ndarja e çmimeve "Mërgimtari i vitit"

Mars

15

3. Riinicimi dhe vazhdimi i projektit për
studentët praktikantë nga Diaspora në
institucionet publike të Kosovës dhe të
Shqipërisë

Maj

Qershor Korrik

Shtator

Tetor

Nëntor Dhjetor

Departamenti
Institucioni
/divizioni
mbështetës
përgjegjës

DKP, DKRAK,
DP, Kabineti

30
15

Burimi
financiar

Buxheti

1, 2

20

DKP

AGK

DKP, DKRAK

MeD
Shqipëri,
MPJ, ZKM,
ZKM
Shqipëri

DKP, DKRAK

RTK, RTSH,
MeD
Shqipëri,
MAS
Shqipëri

Buxheti

15

15
15

3.2. Shpallja publike për aplikim;
3.3. Përzgjedhja e aplikantëve të suksesshëm;
3.4. Sistematizimi në Administratë;
3.5. Organizimi i një ceremonie të përbashkët mes dy ministrive;

25

1

30
5

3.6. Dakordimi për planin e vitit pasues.

Jogatishmëria e Qeverisë Shqiptare për ta
vazhduar projektin

15

13
30

20

1

6. Inicimi dhe koordinimi i takimeve mes MDIS- 6.1
6.2
it dhe Ministrisë së Diasporës së Shqipërisë
6.3
për zbatimin e marrëveshjeve dhe
implementimin e projekteve të përbashkëta. 6.4
Krijimi i Këshillit të përbashkët për Diasporën,
ashtu siç parashihet me marrëveshje

7. Draftimi i planit të fushatave dhe të
komunikimit për ministrinë për vitin 2018

8. Draftimi i strategjisë së brendshme të
komunikimit të MDIS-it

9. Promovimi i mundësive për investime
strategjike, draftimi i planit të komunikimi
dhe mediaplanit për investime strategjike

7.1. Konsultime me departamentet;
7.2. Dakordimi me Kabinetin;
7.3. Marrja e aprovimit përfundimtar nga Zv. Kryeministri;
7.4. Implementimi i strategjisë;
8.1.Caktimi i personit përgjegjës;
8.2. Themelimi i grupit të punës;
8.3 Dorëzimi i draftit të parë për shqyrtim;
8.4. Finalizimi i strategjisë.
9.1. Identifikimi i resurseve, në të cilat do të fokusohemi që t'i
promovojmë;
9.2. Draftimi i mediaplanit dhe detajimi i propozimit për shqyrtim
të Sekretarit dhe Kabinetit;
9.3. Përcaktimi i një slogani të fushatës (sikurse "Ti je pjesë e
atdheut"), që reflekton dëshirën për të investuar në Kosovë (Për
shembull) #kosovavendiduhur, Kosova #shtëpiajuajere,
#letsgetgoing to Kosovo (anglisht) #nisemi n'Kosovë (shqip);
9.4. Hartimi i termave të referencës për shpalljen e tenderit;
9.5. Angazhimi i kompanisë për "social media marketing" ;
9.6. Realizimi i 8 spoteve publicitare (15-30 sekonda);
9.7. Transmetimi i këtyre spoteve në mediet e vendit, të huaja
dhe në rrjete sociale;
9.8. Dizejnimi, shypja dhe prodhimi i materialeve të tjera
promovuese;
9.9. Shtypja e një prospekti me kompanitë më të mëdha, të cilat
tashmë kanë investuar në Kosovë;
9.10. Dizajnimi i një portali "online" interaktiv për promovimi e
mundësive.

Komente/Risku

10

2.2. Angazhimi i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës në
përzgjedhjen e shkrimeve/kronikave;
2.3 Përzgjedhja e fituesve;
2.4. Dërgimi i njoftimeve dhe i ftesave për fituesit;
2.5. Organizimi i ceremonisë, prokurimi i dhuratave;
2.6. Ndarja e çmimeve.
3.1 Organizimi i një takimi të përbashkët mes MDIS-it dhe
Ministrisë së Diasporës së Shqipërisë (Prishtinë/Tiranë);

5.1. Kontakti me palët e interesit;
5. Organizimi i takimit dhe nënshkrimi i
5.2. Dakordimi për datën dhe modalitetet e tjera logjistike;
memorandumit të bashkëpunimit mes MDIS5.3. Dakordimi për tekstin e memorandumit;
it, MeD Shqipëri, MAS-it, MASHT-it, RTK-së
5.4. Organizimi i takimit dhe nënshkrimi i memorandumit.
dhe RTSH-së për përkrahjen e mësimit të
gjuhës shqipe në Diasporë përmes fushatës, si
dhe përfaqësimi i programeve të Diasporës në
kanalet respektive televizive

Gusht

15

1.2. Vendimi për komisionin që bën përzgjedhjen e fituesve;
1.3. Shpallja e tenderit dhe porositja e çmimeve;
1.4. Organizimi i ceremonisë dhe ndarja e çmimeve.
2.1. Konsultime të brendshme mes DKP-së, departamenteve dhe
Kabinetit për identifikimin e shkrimeve/kronikave të publikuara;

2. Ndarja e çmimit për gazetarin e vitit - në
bashkëpunim me AGK-në

Prill

8
10
11
tërë
vitin

DKP,
departamente
t e MDIS-it
dhe Kabienti
DKP,
departamente
t e MDIS-it
dhe Kabienti
1
20

1
DKP,
Departamenti KIESA, MTI,
i Investimeve, MZHE, MPJ
Kabineti

15
15
10
15

25

30
31

Buxheti,
donatorët

