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Prodhimi i këtij dokumenti është 
mundësuar me ndihmën e Zyrës së 
Bashkimit Evropian në Kosovë, dhe Olof 
Palme Internacional Center e mbështetur 
nga Qeveria Suedeze.

“Ky publikim u prodhua me ndihmën e 
Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij 
publikimi është përgjegjësi vetëm e 
Forumit Kulturor dhe në asnjë mënyrë nuk 
paraqet mendimet e Bashkimit Evropian 
dhe Olof Palme International Center”

Projekt i financuar nga BE-ja 
dhe i menaxhuar nga Zyra e 
Bashkimit Europian në Kosovë
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Fokus grupi “Kultura në politikat 
shtetërore të Kosovës”, u mbajt më 
20 mars 2014 në kuadër të projektit 
Forumi për Zhvillim Kulturor, i cili 
ka për qëllim të zhvillojë më tutje 
dhe të forcojë Forumin Kulturor të 
themeluar në vitin 2011, duke ofruar 
këshilla dhe njohuri të vlefshme për 
politikat kulturore të Kosovës.

Projekti është i mbështetur nga Zyra e 
Bashkimit Evropian në Kosovë ndërsa bartës 
të projektit janë Forumi Kulturor, Teatri ODA 
dhe DokuFest. 

Diskutimi në fokus grup u zhvillua rreth 
temave të hulumtimit të parë të projektit i 
cili analizon resurset e skenës kulturore të 
Kosovës (të sektorit publik dhe të pavarur) 
si dhe limitet e këtij sektori. Ky hulumtim 
përfshin edhe diskutimet/përfundimet nga 
fokus grupi si dhe raportet ekzistuese të 
prodhuara nga anëtarët e Forumit Kulturor. 
Hulumtimi i parë i projektit përpiqet të 
mbulojë çështje si: korniza ligjore dhe 
politikat të cilat e rregullojnë sektorin e 
kulturës në Kosovë, sa janë të harmonizuara 
ligjet e kulturës me nevojat e sektorit, a ka 
dokumente të zhvillimit strategjik të kulturës 
të adoptuara në nivelin lokal dhe qendror 
të qeverisjes, si është ndarja e buxhetit për 
kulturë në nivelin lokal dhe qendror, çfarë 

prioriteti ka kultura në agjendën e zhvillimit 
të vendit dhe cilat janë pengesat kryesore 
me të cilat përballen institucionet kulturore 
dhe organizatat e pavarura kulturore sot. 
Fokus grupi kishte  për qëllim të ushqej këtë 
hulumtim me informata dhe përmbajtje.

Projekti “Forumi për Zhvillim Kulturor” ka 
filluar me aktivitetet e para në dhjetor të 
vitit 2013 ndërsa parashihet të zgjasë deri 
në nëntor të vitit 2015. Në një periudhë dy 
vjeçare, Forumi për Zhvillim Kulturor do të 
prodhojë të paktën 28 produkte të politikave 
të kulturës, të cilat do të rezultojnë nga 
hulumtime, debate, fokus grupe dhe 
konferenca. Projekti do të forcojë rrjetin 
e komunitetit të kulturës së pavarur, të 
ndërtojë kapacitetet e saj të brendshme dhe 
të ndikojë në hartimin e politikave kulturore 
të Kosovës përmes prodhimit të dijes për 
kulturë. Po ashtu, projekti do të nxisë 
dialogun dhe bashkëpunimin mes sektorit të 
kulturës së pavarur dhe autoriteteve publike 
në mënyrë që të dalë me zgjidhje konkrete 
për zhvillimin kulturor në Kosovë.

Fokus grupi “Kultura në politikat shtetërore 
të Kosovës, mbajtur më 20 mars 2014, në 
Prishtinë, ku pjesëmarrës ishin: Florent 
Mehmeti, Albert Heta, Jeton Neziraj, Ilir 
Bajri, Ardianë Pajaziti, Hajrulla Çeku, 
Valbona Shujaku, Lulzim Hoti, Laura Xhelili 
dhe Shaban Maxharraj.

Hyrje 
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Diskutimi gjatë fokus grupit ishte 
mjaft frytëdhënës dhe cilësor 
dhe ishte i përqendruar në këto 
katër pika: korniza ligjore dhe e 
politikave, buxheti shtetëror për 
kulturën, organizatat e pavarura 
kulturore dhe komunikimi i kul-
turës me politikat tjera publike.

Pjesëmarrësit e fokus grupit ishin 
përfaqësues të organizatave të pavarura 
kulturore, intitucioneve shtetërore, 
medias dhe profesionistë.

Sipas pjesëmarrësve, të gjitha temat/pikat 
e shtruara për diskutim janë shumë të 
rëndësishme për zhvillimin e kulturës, e 
më e rëndësishmja është që të gjitha ato të 
trajtohen si pjesë integrale e analizës dhe 
ofrimit të rekomandimeve për zhvillimin e 
kulturës në Kosovë.

Korniza ligjore duket të jetë një ndër 
problemet më të mëdha të sektorit të 
kulturës, jo sepse ka mungesë të ligjeve 
e rregulloreve por sepse ato janë të pa 
strukturuara dhe jo adekuate. Poashtu, 
konsiderohet se ligjet, rregulloret dhe 
udhëzimet administrative në sektorin e 
kulturës shumë shpesh shkaktojnë stagnim 
të zhvillimit të këtij sektori e me raste edhe 
e dëmtojnë këtë proces. Në anën tjetër, 

problem i madh konsiderohet edhe procesi 
i zbatimit të ligjeve të cilat e rregullojnë 
sektorin e kulturës.

Buxheti i ndarë për sektorin e kulturës është 
një prej indikatorëve kryesor të rëndësisë 
që shteti i jep kulturës. Sa i përket buxhetit 
vjetor të shtetit për kulturën, ai tregon qartë 
se ky sektor nuk ka qenë asnjehëre dhe 
vazhdon të mos jetë prioritet i politikave 
publike dhe zhvillimore të Kosovës. Edhe 
për vitin 2014, vetëm 0,36% e buxhetit 
total të Kosovës është ndarë për sektorin e 
kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Ndërsa 
pjesa më e madhe e buxhetit për kulturë 
e cila ndahet nga Ministria e Kulturës, 
Rinisë dhe Sporteve i dedikohet linjës për 
subvencione dhe transfere, vetëm një pjesë 
e vogël ndahet për mbështetje të kulturës 
përmes konkursit publik.

Mangësi tjetër në ndarjen e buxhetit 
është edhe trajtimi jo i barabart i sektorit 
të kulturës së pavarur në raport me 
institucionet publike të kulturës. Edhe pse 
jo zyrtarisht, të dhënat tregojnë se sektori 
i kulturës së pavarur është prodhuesi më 
i madh kulturor në vend sikur nga aspekti 
sasior, edhe nga ai cilësorë. Ndërsa në 
anën tjetër, sektori i kulturës së pavarur 
ende nuk gëzon njohje ligjore dhe nuk i 
njihet roli meritor në kuadër të trajtimit 
institucional. Në mungesë të infrastrukturës, 

Diskutimet – përmbledhje e 
diskutimeve kryesore 
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sektori i kulturës së pavarur, veçanërisht 
organizatat e pavarura kulturore dhe artistët 
ballafaqohen me jo stabilitet dhe mungesë 
të punës kontinuale. Kjo dëshmohet me 
të dhënat e hulumtimit se vetëm 3.4% e 
artistëve në Kosovë i sigurojnë 70% - 
90% e të ardhurave nga veprimataria 
artistike, dhe në anën tjetër, janë të rralla 
organizatat që i kanë zyret e përhershme 
dhe të përshtatshme për zhvillim të 
aktiviteteve kulturore.

Komunikimi i sektorit të kulturës me 
sferat e tjera të politikave vazhdon të jetë 
jo i mjaftueshëm dhe jo kualitativ, e kjo 
më së miri verëhet me faktin se qeveria 
e Kosovës ende nuk e sheh kulturën si 
pjesë esenciale të politikave publike dhe 
planifikimit të integruar zhvillimor. Edhe 
pse ka shumë, potenciali kulturor ekzistues 
në Kosovë mbetet i pashfrytëzuar sa 
duhet për sektorët e diplomacisë, turizmit, 
qeverisjes lokale dhe mjedisit. Nëse e 
shohim në aspektin e edukimit, nuk ka 
asnje iniciativë nga institucionet publike 
që lëndët e artit të kenë trajtim të vecantë 
në mënyrë që të stimulohet zhvillimi i 
kreativitetit tek fëmijët.
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Bazuar në hulumtimet e bëra 
deri tash në sferën e kulturës, 
mund të thuhet se korniza rreg-
ulluese paraqet një ndër shumë 
mangësitë të cilat i ka procesi i 
zhvillimit të kulturës në Kosovë. 
Sot, kemi ligje, akte nënligjore 
dhe udhëzime administrative për 
pothuaj secilën sferë të kulturës.

Në praktikë këto ligje, akte nënligjore e 
udhëzime administrative nuk janë duke e 
ndihmuar aspak procesin e zhvillimit të 
këtij sektori, e në raste të caktuara mund 
të thuhet se edhe pengojnë zhvillimin e 
aspekteve të caktuara të këtij sektori. 

Sipas Florent Mehmeti, drejtor i teatrit 
ODA “ka shumë gjëra banale në sektorin 
e kulturës të cilat janë të rregulluara 
me ligje, ndërsa ka shumë gjëra të 
ndieshme që mbeten të parregulluara, si 
psh. mbrojtja e fëmijëve, siguria publike, 
procedurat administrative të dhënies 
së granteve, etj”. Ai mori shembull 
veprimtarinë e Teatrit Kombëtar të 
Kosovës, që sipas tij sanksionohet nga ligji 
në shumë aspekte e sidomos nga aspekti 
i numrit të ngjarjeve, e si rrjedhojë e kësaj, 
shumë shpesh ndodh edhe shkelja e ligjit 
nga vet ky institucion.

Korniza rregulluese

I mendimit të njejtë është edhe Jeton 
Neziraj, drejtor i Qendrës Multimedia, sipas 
të cilit ligjet e aprovuara në të kaluarën 
e sidomos ligji për teatrin janë shumë 
jo profesional dhe se puna që i mbetet 
organizatave të kulturës së pavarur, 
komunitetit të artistëve dhe institucioneve 
publike është përmirsimi i gjendjes aktuale 
e ndoshta edhe të merret iniciativa për 
hartimin e një ligji të përgjithshëm për 
sektorin e kulturës.

Gjatë diskutimit u përmend edhe zotimi 
i Ministrit të Kulturës Memli Krasniqi, 
se shumë shpejtë do të filloj puna e 
përbashkët mes MKRS-së dhe Forumit 
Kulturor për hartimin e një strategjie 
shtetërore për kulturën. Si rezultat i kësaj, 
Forumi Kulturor ka hartuar një dokument/
kornizë me hapat që duhet të ndërmirren 
për hartimin e kësaj strategjie dhe e ka 
dërguar atë në Ministrinë e Kulturës, por 
asnjëherë nuk është ndërmarrë ndonjë hap 
konkret për jetësimin e këtij dokumenti.

Në anën tjetër, kishte qëndrime se një 
pjesë e përgjegjësisë edhe për këtë 
gjendje duhet t’i njihet edhe institucioneve 
të pavarura të artit dhe kulturës dhe 
artistëve. Albert Heta, drejtor i Stacion 
– Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, 
mendon se mungesa e kordinimit në 
mes të institucioneve të pavarura të artit 
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dhe kulturës dhe artistëve, pamundësia 
e artikulimit të alternativave adekuate 
për kontekstin dhe mungesa e presioni 
publik ka ndikuar që politikat aktuale 
të kulturës të qëndrojnë të pasfiduara. 
Sipas tij, duhet të vazhdohet të ndërtohet 
një kohezion i qëndrueshëm shoqëror 
që mund të prodhojë edhe presionin 
publik për përparimin e domosdoshëm 
të legjislacionit dhe politikave në kulturë 
dhe për domosdoshmërinë e investimit 
afatgjatë në kulturë. Deri sa kjo nuk do të 
ndodhe, puna e artistëve dhe institucioneve 
të pavaraura të artit dhe kuturës në Kosovë 
do të vazhdojë të trajtohet si punë e 
qytetarëve të rendit të dytë. 

Pas trajtimit të çështjës së kornizës ligjoretë 
sektorit të kulturës, mangësitë, vështirësitë 
si dhe intervenimet që duhet bërë, të gjithë 
pjesëmarrësit erdhën në përfundim se 
mungon një politikë qendrore se si duhet të 
rregullohet ky sektor. Vështirësi tjetër përpos 
atyre të cekura më lartë është edhe trajtimi 
jo i barabartë i kulturës së pavarur me atë 
publike. Poashtu, sipas pjesëmarrësve, fakti 
se kultura nuk është prioritet i qeverisë së 
Kosovës e bën edhe më të vështirë të gjithë 
procesin e zhvillimit të kulturës në vend.
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Edhe buxheti sikurse korniza 
ligjore, ngërthen në vete shumë 
parregullësi dhe mangësi. Se sa 
i parëndësishëm është sektori i 
kulturës për qeverinë e Kosovës, 
mund të shihet nga buxheti që 
ndahet për këtë sektorë gjatë 15 
viteve të fundit.

Buxheti i Ministrisë së Kulturës për vitin 
2014 është rreth 20 milion euro, ndërsa 
25% e këtij buxheti ndahet për kulturën dhe 
trashëgimin kulturore, e kjo shumë e përbën 
vetëm 0,36 % të buxhetit vjetor të Kosovës. 

Gjendje e njejtë mbretëron edhe në 
komunat e Kosovës, ku departamentet e 
kulturës kanë një buxhet vjetor shumë të 
vogël. Si shembull u përmend komuna e 
Mitrovicës ku departamenti i kulturës ka 
rreth 90.000 Euro subvencione për vitin 
2014 dhe pas ndarjes së këtij buxheti tek 
bibloteka e qytetit, ansambli, muzeu i 
qytetit, etj. mbeten vetëm rreth 15.000 
Euro për përkrahje të organizatave të 
kulturës së pavarur.

Përveç që është shumë i vogël, buxheti 
i këtij sektori është poashtu i planifikuar 
në mënyrë jo adekuate, ku ekziston 
linja e subvencioneve në kuadër të të 
ciles “përkrahen” organizatat e pavarura 

Buxheti

të kulturës. Sipas të pranishmive në 
fokus grup, termi subvencion duhet të 
hiqet nga përdorimi dhe paralelisht të 
ndryshojë edhe qasja e institucioneve 
të shtetit që financimin për kulturën e 
shohin si ndihmë për këtë sektor. Po 
ashtu, pjesëmarrësit e fokus grupit ishin 
të mendimit që ndarja e buxhetit shtetëror 
për kulturën nuk është aspak transparent 
dhe nuk bëhet në baza të meritokracisë, 
gjë që shkakton trajtim jo të barabartë të 
organizatave të kulturës së pavarur si dhe 
e dëmton procesin e ndarjes së buxhetit.  

Kur jemi tek ndarja e buxhetit, duhet 
cekur se institucionet publike kulturore 
si: Kosovafilm, Baleti, Shota, QKK etj, 
marrin buxhet nga ministria pa ndonjë 
program ose projekt vjetor. Sipas Hajrulla 
Çeku, koordinator i projektit “Forumi për 
Zhvillim Kulturor”, gjatë hulumtimit të 
parë të projektit, këto institucione janë 
pyetur nëse kanë ndonjë të ardhur tjetër 
përpos MKRS-së, ndërsa përgjigjia ka 
qenë se vetëm kohë pas kohë kanë pasur 
përkrahje modeste nga burime tjera 
të financimit, por pjesa më e madhe e 
buxhetit është nga ministria. Ai shtoi se 
“kjo gjendje nuk i bën këto institucione 
as kreative dhe as kompetitive”. 
Pëveç kësaj, rezultatet preliminare të 
hulumtimit të bërë në kuadër të këtij 
projekti, tregojnë se Ministria e Kulturës 
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nuk ka të dhëna të strukturuara mbi 
përkrahjen e projekteve të kulturës së 
pavarur përmes konkursit publik. 

Si konstatim që erdhi nga pjesëmarrësit 
pas diskutimeve për buxhetin e sektorit të 
kulturës, ishte se kultura e pavarur duhet 
të kërkoj më shumë përkrahje financiare 
nga institucionet, e në të njejtën kohe 
duhet të kërkoj edhe strukturim më të 
mirë dhe më transparent të ndarjes së 
fondeve publike. 
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Sektori i kulturës së pavarur është 
prodhuesi më i madh dhe më cilësor 
i aktiviteteve kulturore në vend.

Edhe pse roli dhe ndikimi i këtij sektori 
është mjaft evident në shoqërinë tonë, 
ai ende nuk gëzon njohje institucionale 
e ligjore, pasi që në asnjërin prej ligjeve, 
akteve nënligjore ose udhëzimeve 
administrative nuk ekziston termi “kulturë 
e pavarur”. 

Trajtimi jo i barabartë i organizatave 
të kulturës së pavarur në raport me 
institucionet publike të kulturës ka rritur 
pakënaqësinë e sektorit të kulturës së 
pavarur dhe në të njejtën kohë po ndikon 
në pasivizimin e institucioneve publike të 
kulturës. Sipas pjesëmarrësve të fokus 
grupit, duhet të krijohen mekanizma 
të vlerësimit dhe matjes së cilësisë, 
zhvillimit dhe ndikimit të të gjitha 
subjekteve kulturore, dhe pastaj financimi 
i tyre të bëhet në bazë të suksesit të tyre. 
Poashtu, është shumë e rëndësishme që 
këto mekanizma të matjes t’i shërbejnë në 
mënyrë të njejtë të gjitha këtyre subjekteve 
qofshin ato publike, të pavarura ose 
private.

Organizatat e pavarura kulturore 
ballafaqohen me shumë vështirësi 
gjatë punës së tyre. Vetëm një pjesë 

Kultura e pavarur

shumë e vogël e këtyre organizatave 
kanë qëndrueshmëri të punës së tyre e 
poashtu të pakta janë ato organizata që 
kanë kushte të përshtatshme për punë 
dhe zhvillim të aktiviteteve kulturore. 
Pavarësisht këtyre vështirësive, sektori i 
kulturës së pavarur vazhdon të prodhoj 
art dhe kulturë cilësore në vend. 

Sipas listës së aktiviteteve të organizuara 
në periudhën 2010-2012, gjithësejt në 
Kosovë janë organizuar 1233 aktivitete, 
pej tyre më së shumti janë trajnimet 
320, pastaj vijnë ligjeratat dhe debatet 
239, shfaqjet teatrore 208, koncertet 
169, ekspozitat 131, projekte botuese 63, 
festivale 58 dhe konferenca 45.
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Një fakt tjetër ilustrues i pozitës 
inferiore të kulturës në Kosovë 
është edhe raporti i saj me sek-
torët e tjerë të politikave publike. 

Potenciali i artit dhe kulturës është i 
pashfrytëzuar në sektorët e diplomacisë, 
turizmit, qeverisjes lokale, planifikimit 
hapësinor, etj.  Kultura vazhdon të 
jetë larg vëmendjes dhe prioriteteve të 
qeverisjes, për shkak të botëkuptimit 
të gabuar se vendi përballet me 
sfida shumë më jetike zhvillimore, 
si papunësia, varfëria ekstreme, 
korrupsioni, gjyqësori joefektiv, shërbime 
të dobëta publike dhe të tjera. 

Si shembull ilustrues për këtë 
gjendje, gjatë fokus grupit u diskutua 
sektori i planifikimit hapësinor. Sipas 
pjesëmarrësve, as në momentet kur 
bëhen plane madhore të planifikimit 
hapësinor, kultura asnjëherë nuk 
konsultohet nga institucionet përkatëse 
edhe pse është shumë e rëndësishme 
për jetën e përditëshme të qytetarëve 
të cilët jetojnë ose do të jetojn në ato 
hapësirë, e sidomos duke marrë parasyh 
që hapësirat kulturore nuk janë luks por 
janë nevojë për jetën dhe zhvillimin e 
qytetarëve.
Poashtu, u diskutua edhe mungesa e 

stimulimit për zhvillimin e kreativitetit 
tek fëmijët e shkollave fillore dhe 
të mesme, dhe se si në këto nivele 
shkollore lëndët e artit kanë trajtim 
inferior. Pjesëmarrësit e diskutimit ishin 
të mendimit se edhe kjo çështje duhet 
të ketë trajtim adekuat, duke e përfshirë 
kulturën në strategjinë shtetërore të 
arsimit. Lulzim Hoti, drejtor ekzekutiv 
i organizatës 7Arte dha idenë se si 
mund të përfshihet kultura në sistemin 
arsimor komunal, e që do të ishte 
krijimi i një linje buxhetore në kuadër të 
buxheteve lokale, nga e cila do të kenë 
mundësi të përfitonin shkollat të cilat 
do të shkruanin/planifikonin projekte 
të kësaj natyre. Sektori tjetër i cili 
mund të përfitoj nga kultura është edhe 
diplomacia. Deri tani është vërejtur se 
diplomacia kosovare nuk e ka përdorur 
kulturën në mënyrë adekuate në proceset 
e saj për komunikim me shtetet e tjera. 

Kultura dhe politikat e tjera publike
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Në bazë të diskutimeve të zhvillu-
ara gjatë fokus grupit rezulton edhe 
lista e mëposhtme e rekomandi-
meve, të cilat kanë për qëllim nxit-
jen e institucioneve shtetërore për 
të rishikuar qasjen ndaj kulturës: 

• Hartimi i shtrategjisë shtetërore të 
kulturës, që do të shërbente si bazë 
për planifikimin kulturor dhe atë të 
përgjithshëm zhvillimor të Kosovës. 
Hartimi i strategjisë duhet të zhvillohet 
si process paralel në të dy nivelet e 
qeverisjes,

• Rishikimi i kornizës rregulluese për 
kulturën (ligjet, aktet nënligjore) në 
mënyrë që të konfirmohet relevanca e 
tyre për zhvillimin e sektorit dhe kjo të 
reflektohet në dokumentin strategjik për 
kulturën për ta përcaktuar modelin më të 
mirë të kornizës rregulluese për sektorin,

• Trajtim meritor i kulturës së pavarur 
nga institucionet e shtetit, që duhet të 
reflektohet në politikat kulturore dhe 
buxhetin shtetëror për kulturën,

• Vlerësimi i prodhimtarisë artistike 
dhe financimi të bëhet në baza 
meritore, për të mos i privilegjuar 
institucionet publike të kulturës, 

Rekomandimet

• Ndarja e granteve institucionale për 
organizatat e pavarura kulturore, që do 
të ndihmonte në qëndrushmërinë e tyre 
financiare,

• Sferat e tjera të politikave publike të 
kenë komunikim të duhur me kulturën, 
në mënyrë që të respektohen parimet e 
planifikimit të integruar zhvillimor.
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Forumi Kulturor i Kosovës është 
Rrjet i Organizatave të Pavarura të 
Kulturës të Kosovës.

Teatri Oda organizoi një mori takimesh 
informative gjatë fundvitit 2011 me qëllim 
të krijimit të një rrjeti të përbashkët të 
organizatave të kulturës në Kosovë.  

Në këto takime morën pjesë më se 60 
pjesëmarrës, përfaqësues nga organizata 
të ndryshme të  kulturore dhe kështu  u 
krijua mundësia e  organizimit të  Kuvendit 
themelues, i cili  u mbajt me 23.03.2012 dhe 
vuri  themelet  e Rrjetit të Organizatave të 
Pavarura të Kulturës – Forumi Kulturor.

Kuvendi Themelues vuri themelet e Forumit 
Kulturor duke anëtarësuar 22 organizata të 
pavarura në kuadër të Rrjetit. Përmes votave 
demokratike u aprovua statuti, njëkohësisht 
u zgjodh edhe Kryesia e rrjetit. Forumi 
Kulturor është etnitet i regjistruar si rrjet i 
organizatave të pavarura kulturore si anëtare. 
Si sekretariat i përkohshëm i Forumit Kulturor 
është vendosur të jetë Teatri ODA deri në 
momentin e ngritjes së kapaciteteve për të 
formuar një Sekretariat profesional të rrjetit.

Forumi Kulturor i Kosovës është Rrjet i 
Organizatave të Pavarura të Kulturës të 
Kosovës themeluar me qëllim të:
• Fuqizimit të  organizatave të pavarura 

Forumi Kulturor

kulturore duke i zhvilluar kapacitetet e tyre 
për realizimin e  programeve të tyre,
• Afirmimit të organizatave anëtare,

• Përfshirjes  së organizatave anëtare në 
proceset vendimmarrëse,

• Rritjes së përkrahjes së skenës së pavarur 
të kulturës,

• Mbrojtjes dhe përmirësimit të pozitës së 
organizatave anëtare karshi institucioneve 
relevante të Kosovës dhe jashtë saj.
 
Forumi Kulturor synon të përmbush misionin 
e vet nëpërmjet aktiviteteve si:

• Komunikimit dhe rrjetëzimit të 
organizatave të pavarura në fushën e 
kulturës.

• Shkëmbimit dinamik të informacioneve 
dhe të përvojave.

• Aktiviteteve të lobimit dhe avokimit

• Trajnimeve specifike për nevojat e 
organizatave anëtare

• Organizimit të debateve dhe forumeve

• Bashkërenditjes së aktiviteteve artistike dhe 
kulturore.
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Forumi për Zhvillim Kulturor 
është projekt i cili ka për qëllim 
të zhvillojë më tutje dhe të forcojë 
Forumin Kulturor të themeluar në 
vitin 2012, duke ofruar këshilla 
dhe njohuri të vlefshme për politi-
kat kulturore të Kosovës.

Projekti është i mbështetur nga Zyra e 
Bashkimit Evropian në Kosovë ndërsa 
bartës të projektit janë Forumi Kulturor, 
Teatri ODA dhe DokuFest. Projekti ka 
filluar me aktivitetet e para në dhjetor 
të vitit 2013 ndërsa parashihet të zgjasë 
deri në nëntor të vitit 2015. Në një 
periudhë dy vjeçare, Forumipër Zhvillim 
Kulturor do të prodhojë të paktën 28 
produkte të politikave të kulturës, të cilat 
do të rezultojnë nga hulumtime, debate, 
fokus grupe dhe konferenca.  Projekti do 
të forcojë rrjetin e komunitetit të kulturës 
së pavarur, të ndërtojë kapacitetet e saj 
të brendshme dhe të ndikojë në hartimin 
e politikave kulturore të Kosovës 
përmes prodhimit të dijes për kulturë. Po 
ashtu, projekti do të nxisë dialogun dhe 
bashkëpunimin mes sektorit të kulturës 
së pavarur dhe autoriteteve publike në 
mënyrë që të dalë me zgjidhje konkrete 
për zhvillimin kulturor në Kosovë.

Forumi për Zhvillim Kulturor

Projekt i financuar 
nga BE-ja dhe i 
menaxhuar nga 
Zyra e Bashkimit 
Europian në Kosovë

Implementuar nga:







forumikulturor.net
facebook.com/ForumiKulturor
twitter.com/forumikulturor


