
Kosovo – pregled stanja



Uvodnik

Pregled stanja na Kosovu
Razvojni cilji tisočletja in Kosovo

Nevladni sektor na Kosovu
Kosovske nevladne organizacije 
Dodatni kontakti
Slovenske nevladne organizacije, ki delujejo na Kosovu
Slovenske vladne organizacije, ki delujejo na Kosovu

Viri

3

4
7

11
12
15
16
20

23

Naslov:
Kosovo – pregled stanja

Uredništvo publikacije: 
SLOGA – Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
Urednica:
mag. Nina Perovic
Lektoriranje:
mag. Branka Dajčman
Oblikovanje in prelom: 
Medi-a-norm d. o. o., 
Tisk: 
Salve d. o. o.
Naklada: 
80 izvodov
 

Izdajatelj:
SLOGA – Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
Povšetova 37, 1000 Ljubljana, Slovenija
t: +386 1 434 44 02
f: +386 1 434 44 02
e: info @ sloga-platform.org
s: www.sloga-platform.org

Ljubljana, april 2012

»This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommenda-
tions expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State.«



3

Osnovne značilnosti post-konfliktne družbe predstavljajo razseljenost prebivalstva, zmanjša-
na varnost, psihična in fizična prizadetost prebivalstva, neobstoječa civilna družba, šibek ali 
neobstoječ politični sistem, ohromljen sistem izobraževanja in zdravstva, pretrgane trgovske 
vezi in slab ekonomski položaj. Zaradi delno ali popolnoma uničene osnovne infrastrukture je 
zmanjšana produktivna moč prebivalstva, posledično pa se povečuje delež oseb, katerih preži-
vetje je odvisno od socialne pomoči. Dobro so razviti siva ekonomija, vzporedni trg in kriminal. 
Običajno je takšna država tudi v slabem makroekonomskem položaju, saj jo pestijo visoka infla-
cija, proračunski primanjkljaj, slaba ekonomska rast in visok tržni primanjkljaj. Na poslabšanje 
makroekonomskega položaja pa vpliva tudi visoka stopnja brezposelnosti (Kumar, 1997).

Obnova post-konfliktne družbe je sestavljena iz več različnih in kompleksnih nalog, ki posegajo 
na varnostno, politično, družbeno in ekonomsko področje države, ter so običajno izvedene v 
sodelovanju mednarodnih in lokalnih akterjev. Predpogoj za začetek izvajanja post-konfliktne 
obnove je vzpostavitev in ohranjanje miru ter zagotovitev varnosti. Med dejavnosti politične 
obnove lahko prištevamo izgradnjo političnih institucij, podporo in organizacijo volitev, nadzor 
nad spoštovanjem človekovih pravic, reformo varnostnega sektorja itn. Med temeljne naloge 
post-konfliktne obnove na področju obnove družbe spadajo oživljanje in reforma šolskega sis-
tema in sistema zdravstvene oskrbe prebivalstva, pospeševanje in ponovna naselitev beguncev 
ter notranje razseljenih oseb, pomoč osebam, ki jih je spopad neposredno prizadel, ter obnova 
kohezije družb. Ekonomsko obnovo pa predstavljajo dejavnosti, ki bodo preko investicij in tujih 
naložb, makroekonomske stabilizacije ter oblikovanja pravnega okvira in predpisov omogočili 
ponoven zagon ekonomije (Kumar, 1997). Končni cilj obnove je zagotoviti ponovno vzpostavi-
tev sistema prizadete države in njeno samostojnost pri izvajanju vseh državniških funkcij.

Z vključitvijo zunanjih akterjev v obnovo se oblikuje eden izmed dejavnikov, ki pomembno 
vpliva na uspešnost post-konfliktne obnove, in sicer na odnos med mednarodnimi in lokalnimi 
akterji. Za odnose med notranjimi in zunanjimi akterji je nujno, da so dobri in produktivni. 
Dober odnos je definiran kot sodelovanje pri sprejemanju odločitev, izmenjava informacij, di-
alog, skupno oblikovanje in izvajanje izbranih projektov obnove, skupno soglasje o prioritetah 
obnove, vzajemno spoštovanje itn. Le takšen odnos lahko prispeva k uspešni in trajni post-
konfliktni obnovi, saj je uspeh obnove odvisen od zmožnosti in usposobljenosti lokalnih akter-
jev za prevzem in nadaljevanje dela zunanjih akterjev. Na koncu so notranji akterji odgovorni 
za trajnost in uspešnost pobud, s katerimi so začeli zunanji akterji (Schnabel, 2002). Pri tem 
je potrebno upoštevati, da so institucije, skupine in posamezniki hkrati prejemniki pomoči ter 
tudi akterji obnovitvenega procesa (Kumar, 1997). 

»Post-konfliktna obnova vključuje ponovno opredeljevanje in preoblikovanje odnosov med po-
litičnimi avtoritetami in prebivalstvom, ponovno definiranje odnosov med različnimi etnični-
mi in družbenimi skupinami, oblikovanje civilne družbe v najširšem pomenu, podpora obnove 
psihosocialnih odnosov in spravi, prenovi ekonomskih politik in institucij na način, da spod-
bujajo podjetništvo in iniciative posameznikov« (Kumar, 1997:2).

* OPOMBA: Podatki za Kosovo so bili pridobljeni predvsem iz poročil Svetovne banke in UNDP Kosova, ki pa so bili zbrani leta 2006 oziroma 2007. 
Novejši podatki do izida pričujoče brošure še niso bili objavljeni. Opisi organizacij so bili pridobljeni večinoma iz lastnih izjav organizacij oziroma 
njihovih internetnih strani.
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PREGLED STANJA NA KOSOVU

celotna populacija (ocena za leto 2009) 2 180 686
površina 10 887 km2

gostota prebivalstva 200/m2

glavno mesto Priština 
valuta Euro
etnična sestava
Albanci 92,0 % 
Srbi 5,3 % 
druge etnične skupine (Bošnjaki, Turki, Romi, Aškali, Egipčani, Gorani) 2,7 %
populacija po starostnih skupinah
0–14 let 33 %
15–64 let 61 %
 nad 65 let 6 %
ostali podatki
povprečna življenjska doba 69 let

Tabela 1: Splošni podatki 
Vir: Statistical Office of Kosovo – SOK (2008)
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MAKEDONIJA
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Po koncu spopadov, junija 1999, se je v proces post-konfliktne obnove, poleg lokalne, vključila 
tudi mednarodna skupnost. S sprejetjem Resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih 
narodov 1244, 10. junija 1999, je Kosovo postalo mednarodni protektorat pod vodstvom OZN 
v sodelovanju z zvezo NATO, Evropsko unijo, Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi 
(OVSE), Svetovno banko ter različnimi vladnimi in nevladnimi akterji. OZN so se prvič v zgo-
dovini lotili administracije celotnega ozemlja (Sobjerg, 2006) in nobena predhodna misija ni 
izvajala tako obsežnega in neposrednega upravljanja (Murphy, 2007). 

Po neuspešnih pogajanjih o ustavnem statusu Kosova je 17. februarja 2008 prehodna koso-
vska vlada enostransko razglasila neodvisnost (WB, 2009). Leta 2009 je Kosovo pridobilo član-
stvo v Mednarodnem denarnem skladu in v Svetovni banki (CBK, 2009). Kot mlada država v 
post-konfliktnem obdobju ter z etnično mešanim območjem se sooča z velikimi socialnimi, 
gospodarskimi in političnimi izzivi, obenem pa se še vedno bori za mednarodno priznanje. 
Prizadevanja za pridobitev članstva v Evropski uniji so povzročila začetek večjih reform po vsej 
državi, vključno z izobraževanjem in zaščito otrok, vzpostavitvijo demokratičnega sistema in 
suverenostjo institucij, toda izvajanje je zaradi pomanjkanja trdne politične zaveze ter člove-
ških in finančnih virov upočasnjeno.

Kosovo je ena izmed najrevnejših držav v Evropi. BDP na prebivalca znaša €1,795 (SOK, 
2009:3), 45 % prebivalstva živi pod pragom revščine, 17 % v skrajni revščini, gospodarska rast 
je v mirovanju (WB, 2010:1). Kosovsko gospodarstvo pesti izredno visoka stopnja brezposel-
nosti, ki je po podatkih iz leta 2008 presegalo 45 % delovno sposobnega prebivalstva (CBK 
Report, 2009:11). 

Na Kosovu napredek zavirajo post-konfliktna negotovost, slaba/uničena infrastruktura v spo-
padih leta 1999, dolgo obdobje nezadostne naložbe v infrastrukturo, omejitve na področju 
inovacij, raziskav in razvoja, nerazvita industrijska baza, beg možganov, nizka izobrazbena 
struktura prebivalstva, slaba zakonodaja, neučinkovit sodni sistem, korupcija in kriminal ter 
pomanjkanje tujih investicij (WB, 2010).

Čeprav je bil gospodarski napredek od leta 1999, splošno gledano, relativno stabilen, je bil 
predvsem pogojen s pomočjo mednarodne skupnosti ter nakazil zdomcev (v letu 2009 so naka-
zila znašala okoli 500 milijonov evrov, in so predstavljala največji vir zunanjega dohodka za Kosovo) 
(WB, 2009, 2010:x), ki pa sta skozi obdobje nihala. Odvisnost od zunanjih virov pomoči na-
daljuje stanje velikih potreb in izzivov na Kosovu. Kosovo ima eno najvišjih stopenj migracije 
prebivalstva med gospodarstvi v tranziciji, ki predvsem odhajajo v zahodno Evropo z name-
nom pridobiti zaposlitev – eno od štirih gospodinjstev na Kosovu ima vsaj enega člana v tujini 
(WB, 2010:71). 

Pravice žensk: Kljub nekaterim dosežkom na tem področju (sprejet zakon o zaščiti pred nasi-
ljem v družini, urad za enake možnosti nadaljuje s pospeševanjem, promocijo in spremljanjem 
izvajanja programa za enakost spolov) še vedno ostaja veliko težav. Te se kažejo predvsem 
na področju omejenega dostopa do sodišč za žrtve domačega nasilja, neuspešnega pregona 
storilcev, zastaranja postopkov, itd. Poleg tega tudi ženske niso ustrezno seznanjene s svojimi 
pravicami, zato jih posledično ne morejo uveljavljati (EU, 2010).
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Otrokove pravice: Izvedba strategij in akcijskih načrtov na področju otrokovih pravic potre-
buje več politične in finančne podpore. Otroci manjšinskih skupin se soočajo s še večjo ogro-
ženostjo, saj jih po ocenah kar 60 % živi v revščini (EU, 2010:17). Shema socialne pomoči, tudi 
zaradi pomanjkanja podatkov, ni prilagojena zmanjšanju revščine otrok, saj večina otrok živi 
v gospodinjstvih, ki ne prejemajo socialne pomoči. Nizka stopnja obiskanosti pouka, omejen 
dostop do sodnega varstva, prisilno beračenje ter trgovina z belim blagom, ostajajo še naprej 
zelo problematična področja. 

Osebe s posebnimi potrebami: Na tem področju je opažen omejen napredek. Potrebe ran-
ljivih skupin in oseb s posebnimi potrebami potrebujejo večjo pozornost in obvezo s strani 
vlade.

Medetnični odnosi: Čeprav so se varnostne razmere na splošno izboljšale, se medetnične 
napetosti in občasni izbruhi nasilja še vedno pojavljajo. Predvsem na severu Kosova se še ve-
dno soočajo z družbeno napetostjo ter lokaliziranimi izbruhi nasilja. Med šolajočimi se otroci 
se pogosto pojavljajo različne oblike nasilja in napetosti, ki se odražajo kot fizično in psihično 
nasilje. Vzroke za različne oblike nasilja je mogoče iskati tudi v slabih medetničnih odnosih v 
etnično mešanih okoljih. Posledice vseh oblik nasilja in napetosti, s katerimi se soočajo otroci, 
nedvomno škodijo njihovemu osebnemu razvoju. Promoviranje nediskriminacije in medse-
bojnega spoštovanja, ne glede na spol, raso, nacionalnost in versko prepričanje; sistematični 
pristop, ki se bo problematike lotil »od spodaj navzgor«; ozaveščanje o človekovih pravicah, 
motiviranje aktivne vloge različnih etničnih skupin in civilne družbe kot celote, so aktivnosti, 
ki so v post-konfliktnih in etnično mešanih območjih, bistvenega pomena za preprečevanje na-
daljnjih konfliktov in oblikovanje pozitivnega ozračja za trajnostni razvoj multietnične družbe 
ter promocijo človekovih oziroma otrokovih pravic (EU, 2010).

Manjšine: Na področju manjšin – Romov, Aškalov, Egipčanov (RAE) je bilo storjeno premalo 
in tako ostaja njihova situacija še naprej zelo zaskrbljujoča (EU, 2010).

Begunci in notranje razseljene osebe: Proces vračanja oseb predstavlja izziv za kosovske 
institucije. Omejen dostop do lastnine, zamuden postopek vračanja premoženja in pomanjka-
nje gospodarskih možnosti predstavljajo še naprej glavne ovire za trajno naselitev beguncev 
(EU, 2010). Veliko število razseljenih oseb še vedno živi v neprimernih razmerah (EU, 2010).

Mine: Razminiranje področja je bilo učinkovito, a na nekaterih območjih še vedno ostajajo 
neeksplodirana ubojna sredstva in mine (WB, 2009).

Trgovina z ljudmi: Na splošno so prizadevanja Kosova v boju proti trgovini z ljudmi šele v za-
četni fazi in je potrebno storiti še ogromno za vidnejši napredek. Okrepiti je potrebno sodstvo 
ter mehanizme za identifikacijo in pomoč vsem žrtvam (EU, 2010).

Korupcija: Določen napredek je bil dosežen na področju boja proti korupciji. Vendar pa ko-
rupcija še vedno prevladuje na številnih področjih in še vedno predstavlja zelo resno težavo pri 
vzpostavljanju učinkovite države (EC, 2010).
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Razvojni cilj št. 1:  
Izkoreniniti skrajno revščino in lakoto
Prepoloviti število ljudi, ki živijo z manj kot enim ameriškim dolar-
jem na dan in prepoloviti število ljudi, ki trpijo lakoto.

Z €1,795 BDP na prebivalca (SOK, 2009:3) predstavlja Kosovo eno izmed 
najrevnejših držav v Evropi, z višjo stopnjo revščine med etničnimi manjšinami in specifičnimi 
demografskimi skupinami, kot so otroci, starejši. V poročilu Svetovne banke (WB, 2007:21) je 
izpostavljeno, da je revščina v veliki meri predvsem težava podeželja, saj skoraj 2/3 vseh revnih 
ljudi živi v ruralnem okolju. Kosovo ima izredno visoko stopnjo brezposelnosti2 – trenutno pred-
stavlja 48 %, stopnja zaposlenosti pa je 26 % (WB, 2010:1). Posledično je revščina zelo razširjena 
in po zadnjih ocenah Svetovne banke (WB, 2010:1) 45 % prebivalstva živi pod pragom revščine 
– z manj kot 43 €/mesec, medtem ko 17 % prebivalstva živi v skrajni revščini – z manj kot 0,94 
€/dan za osnovne prehranske potrebe. Pritiski na trg dela so zelo veliki, saj ima Kosovo najmlaj-
še prebivalstvo v Evropi. Brezposelnost med mladimi je ocenjena na 74 % in predstavlja najvišjo 
stopnjo v primerjavi z ostalimi skupinami za delo zmožnega prebivalstva (WB, 2010:58).

Razvojni cilj št. 2:  
Doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo
Zagotoviti, da bodo do leta 2015 vsi otroci (tako fantje kot dekle-
ta) lahko zaključili osnovnošolsko izobraževanje.

Politično dogajanje v začetku 90. letih prejšnjega stoletja je vplivalo na ra-
zvoj izobraževalnega sistema na Kosovu. Po ukinitvi lokalne avtonomije Kosova, leta 1989, je 
bil s strani Kosovskih Albancev vzpostavljen paralelni/neuradni izobraževalni sistem na vseh 
stopnjah, tudi univerzitetni, ki je trajal vse do konflikta leta 1999 (UNDP, 2007:27). Po koncu 
konfliktov, leta 1999, se je vlaganje v izobraževalni sistem osredotočilo na obnovo šolske infra-
strukture ter izboljšanja kakovosti izobraževanja na vseh stopnjah. 
•	 V šolskem letu 2004/2005 je osnovno šolo obiskovalo 97 % učencev v starostni skupini 

med 6. in 15. letom, a je bil ta odstotek precej manjši v skupini otrok RAE manjšin – le 
75,7 % (UNDP, 2007:29). Kljub napredku, pa je odstotek vpisanih otrok še vedno manjši 
kot v ostalih državah Zahodnega Balkana, poleg tega pa se izpis iz srednjih šol povečuje.

•	 Stopnja nepismenosti je kar 5,8 % (UNDP, 2006:41). V to skupino predvsem padejo starej-
ši od 65 let ter pripadniki RAE manjšin, med katerimi je kar 24,4 % nepismenih. 

•	 Razmerje med vpisom deklic in dečkov v letu 2004 je bilo 92 % (UNDP, 2006:41) – to šte-
vilo v razredih srednjega izobraževanja upade na 44 % za deklice. Boljša usklajenost, nad-
zor nad kakovostjo procesa, vključevanje manjšin in ostalih ranljivih skupin (WB, 2010).

Razvojni cilji tisočletja in Kosovo1

1 Kosovo se kot post-konfliktna država sooča s težavami zagotavljanja zanesljivih podatkov, s katerimi bi lažje oziroma bolj zagotovo lahko spremljali in 
merili napredek pri doseganju Razvojnih ciljev tisočletja.
2 Podatki o populaciji in brezposelnosti so zgolj ocene, saj je bil zadnji popis prebivalstva izveden leta 1981. Stopnja brezposelnosti tako temelji predvsem 
na podlagi anket in opredelitvi posameznikov, ali so uradno zaposleni ali ne.
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Razvojni cilj št. 3:  
Zagotoviti enakost med spoloma  
in opolnomočiti ženske
Odpraviti neenakost med spoloma v osnovnih in srednjih šolah, 
če je mogoče do leta 2005, in na vseh nivojih do leta 2015.

Razlika med spoloma ostaja še vedno zaskrbljujoče vprašanje. Poleg splošne visoke stopnje 
revščine in brezposelnosti, so ženske v slabšem položaju v primerjavi z moškimi tudi na po-
dročju izobraževanja, zaposlovanja ter možnosti izbire in aktivne udeležbe v javnem življenju. 
Razlike med spoloma se povečajo po osnovni šoli ter so izrazitejše na podeželju in med RAE 
skupinami (WB, 2010).
•	 Brezposelnost ostaja velik problem – ženske na Kosovu predstavljajo 49 % vsega prebival-

stva ter 48 % za delo sposobnega prebivalstva (WB, 2010:57). V letu 2008 je bilo le 11 % 
žensk (15–64 let) delovno aktivnih (WB, 2010:57).

•	 Zastopanost žensk v kosovski skupščini je druga najvišja v regiji, kar je predvsem posle-
dica vzpostavljenih volilnih kvot. Število žensk v parlamentu se je povečalo iz 28 % v letu 
2004 na 31 % v letu 2010. Kljub temu pa ženske še vedno nimajo dovolj vpliva na proces 
odločanja; poleg tega pa je število žensk na vodilnih položajih še vedno majhno.

•	 Stopnja nepismenosti med ženskami je 12,5 % (UNDP, 2007:36); kljub temu, da stopnja 
pada, je še vedno vidna razlika med odstotkom pismenih žensk in moških; še posebej je 
alarmanten podatek o stopnji nepismenosti med mladimi – na podeželju je kar 9,5 % ne-
pismenih žensk v starostni skupini med 16. in 19. letom (UNDP, 2006:41).

Razvojni cilj št. 4:  
Zmanjšati smrtnost otrok
Zmanjšati smrtnost otrok mlajših od pet let za ⅔.

Kljub rahlemu izboljšanju, ostaja zdravstveni sektor še vedno eden izmed 
najbolj šibkih ponudnikov storitev znotraj javnega sektorja (UNKT, 2010). 

Pomanjkanje zdravstvenih podatkov na centralni in občinskih ravneh onemogoča oblikovanje 
konkretnih in učinkovitih politik.
•	 Zdravstveno stanje otrok na Kosovu se šteje kot eno najslabših v primerjavi s preostalo 

Evropo in tudi sosednjimi državami. Stopnja smrtnosti otrok se ocenjuje med 35 in 49 na 
1000 živorojenih, medtem ko je stopnja umrljivosti pod 5 let še višja: 69 na 1000 živoro-
jenih (SOK, 2008).

•	 V letu 2009 je bilo cepljenih 94 % otrok proti ošpicam, mumpsu in rdečkam – MMR an-
tigeni (UNKT, 2010:14). Kljub temu pa je stopnja cepljenih otrok med Romi, Aškali in 
Egipčani ter otroki na podeželju še vedno zelo nizka.

•	 Stopnja perinatalne umrljivosti je v upadu: od 29.1/1000 v letu 2000 na 19.3/1000 roj-
stev v letu 2009 (UNKT, 2010:14), kljub pozitivnemu trendu upadanja pa perinatalna 
umrljivost na Kosovu ostaja med najvišjimi v Evropi (UNDP, 2007).
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Razvojni cilj št. 5:  

Izboljšati zdravje mater
Za ¾ zmanjšati smrtnost mater – zaradi nosečnosti in poroda – 
ter doseči univerzalno reproduktivno zdravje do leta 2015.

•	 Stopnja umrljivosti žensk zaradi nosečnosti/poroda je med najvišjimi v primerjavi s sose-
dnjimi državami in ostalo Evropo – leta 2009 so registrirali 12 smrti pri porodu (UNKT, 
2010:16). Čeprav podatki kažejo na upad med letoma 2004 in 2007, je zaradi pomanjklji-
vih in kakovostnih podatkov težko določiti dejansko stanje (podatki pridobljeni le s strani 
zdravstvenih institucij).

•	 Podatki o kakovosti in dostopu do nege v času nosečnosti kažejo na nezadovoljivo stanje 
– leta 2009 je 78,1 % žensk opravilo več kot 4 obiske pri zdravniku, medtem ko se je 4,2 % 
žensk udeležilo le 1 obiska (UNKT, 2010:16). Predporodna nega v večini obsega le pregled 
z ultrazvokom, kar pa ne predstavlja kakovostne nege. 

•	 Odstotek žensk, ki uporablja kontracepcijo, se je od leta 2003 do leta 2006 zvišal za 8 % 
(UNKT, 2010:16). Nujno potrebno je nadaljnje svetovanje, izobraževanje ter oskrba s 
kontracepcijo.

Razvojni cilj št. 6:  
Boriti se proti virusu HIV/AIDSU, malariji  
in ostalim boleznim
Do leta 2015 zaustaviti in začeti zmanjševati širjenje virusa HIV/
AIDSA. Do leta 2010 zagotoviti univerzalno dostopnost zdravlje-
nja okužb z virusom HIV/AIDS ter zmanjšati širjenje virusa HIV/
AIDSA, tuberkuloze ter drugih bolezni do leta 2015.

•	 Na podlagi obstoječih podatkov iz UNAIDS klasifikacijskega sistema, ostaja Kosovo ob-
močje z nizko stopnjo okuženih z virusom HIV. Toda dejavniki, ki povečujejo tveganje 
prenosa virusa HIV, ostajajo še vedno visoki, npr.: visoka stopnja revščine in brezposel-
nosti, povečano število uporabnikov drog, visok delež mladih s spreminjajočimi druž-
benimi normami, vključno s spolnim vedenjem, prisotnost velikega števila mobilnega 
prebivalstva, nizka raven osveščenosti (UNKT, 2010:18). Svetovalne centre ter programe 
za promocijo zdravja so na Kosovu začeli vzpostavljati po letu 2000. V letu 2009 je bilo 
registriranih 6 oseb z virusom HIV, od tega 5 moških in 1 ženska, 2 otroka stara 2 in 4 leta 
(prvi registriran primer med otroki). Med letoma 2000 in 2009 je bilo registriranih 44 
primerov okuženih z virusom HIV, med katerimi je 8 oseb zbolelo in 6 oseb umrlo zaradi 
AIDS-a (UNKT, 2010:18).

•	 Kosovo ima največjo pojavnost tuberkuloze v Evropi. Registrirana stopnja tuberkuloze je 
leta 2009 znašala 43 na 100.000 ljudi. 
Kljub temu pa podatki o pojavnosti tuberkuloze kažejo pozitivni trend upadanja – stopnja 
tuberkuloze se je razpolovila z 85,9 % v letu 2000 na 43 % v letu 2009 (UNKT, 2010:18).
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Razvojni cilj št. 7:  
Zagotoviti okoljsko varnost/trajnost
Vključitev trajnostnega razvoja v uradne politike in programe 
držav ter zaustaviti izgubo naravnih virov, predvsem bistveno 
zmanjšanje izgube biotske raznovrstnosti, do leta 2015 zmanjšati 
število ljudi brez dostopa do pitne vode in osnovnih sanitarij.

Kosovo se sooča z resnimi okoljskimi težavami, povezanimi s kvaliteto vode, upravljanjem od-
padkov ter onesnaženostjo zraka in tal. Proces vzpostavljanja okoljske zakonodaje ter uskla-
jevanja z EU zakonodajo je v teku, vendar pa uveljavljanje in izvajanje zakonodaje predstavlja 
enega večjih izzivov za kosovsko družbo. 
•	 Izvedba okoljske strategije ni obravnavana kot prednostna naloga vlade, v primerjavi z 

drugimi sektorskimi strategijami.
•	 Približno 73 % prebivalstva pridobiva vodo iz sistema za oskrbo z vodo. Zaradi slabe infra-

strukture oziroma pregleda nad porabo, dejansko prodajo le 50 % celotne količine prido-
bljene vode (UNKT, 2010:20). Približno 27 % prebivalstva uporablja druge oblike oskrbe 
z vodo, predvsem vodnjake. Ker pa voda iz vodnjakov ni pregledana oziroma razkužena, 
uporabniki pogosto zbolijo zaradi zastrupitev oziroma okužb (UNKT, 2010:20).

Okoljske razmere na Kosovu ostajajo zaskrbljujoče. Onesnaževanje voda se nadaljuje, saj na 
Kosovu primanjkuje čistilnih naprav. Tudi onesnaženost zraka, zaradi obratovanja elektrarn, 
prometa in drugih industrijskih objektov, ostaja še naprej visoka (UNKT, 2010). 

Razvojni cilj št. 8:  
Vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj
Celovita obravnava zadolženosti držav v razvoju in nadaljnji razvoj 
odprtega, na pravilih temelječega, preglednega in nediskriminator-
nega trgovinskega ter finančnega sistema, omogočiti izkoriščanje 
prednosti, ki jih nudijo nove tehnologije, ter  dostop do nujnih zdravil.

Razvojna pomoč za Kosovo še vedno predstavlja precejšen delež BDP-ja. Med Kosovsko donator-
sko konferenco, leta 2008 v Bruslju, se je mednarodna skupnost (EU in ZDA ostajata največji do-
natorici) zavezala, da bo prispevala $1.2 milijard pomoči za obdobje od leta 2009 do 2013 (UNKT, 
2010:22). Direktorat za usklajevanje razvoja pri ministrstvu za Evropsko integracijo je začel de-
lovati z namenom izvajanja koordinacije donatorjev ter spodbujanja povečanja učinkovitosti po-
moči. Poleg tega je bila leta 2010 ustanovljena platforma za pomoč pri upravljanju informacij. 
•	 Dostop do tehnologije (telefoni, računalniki in internet) je postal bolj razširjen po letu 

2000 – uporaba interneta se je povečala z 2 % prebivalstva v letu 2003 na 43 % v letu 
2009; podoben trend je viden tudi pri uporabi mobilnih telefonov ter računalnikov 
(UNKT, 2010:22). Kljub temu pa manjšine, revni, starejši ter druge ranljive skupine oziro-
ma prebivalstvo na bolj oddaljenih območjih, predvsem zaradi pomanjkanja finančnih, in-
frastrukturnih in tehničnih zmogljivosti, ne morejo dostopati do omenjene tehnologije.

•	 Storitve v telekomunikacijskem in energetskem sektorju ostajajo še naprej zelo nestabil-
ne (WB, 2010). 
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NEVLADNI SEKTOR NA KOSOVU
Zgodovino nevladnega sektorja na Kosovu lahko razdelimo na dve obdobji – pred letom 1999 
in po letu 1999. Okolje se je za nevladne organizacije (NVO) na Kosovu zelo spremenilo po letu 
1999, ko so številne mednarodne organizacije prišle na območje ter prinesle s seboj strokovno 
znanje, sredstva in projekte. Kot rezultat tega priliva je bilo ustanovljenih veliko nevladnih 
organizacij. Z namenom legalizacije in ureditvijo njihovega delovanja, je posebni predstavnik 
generalnega sekretarja, Bernard Kouchner, 15. novembra 1999, podpisal prvo zakonodajo za 
registracijo in delovanje nevladnih organizacij na Kosovu (Hallaqi, 2010).

Hitra rast nevladnih organizacij je bila torej posledica velike prisotnosti mednarodnih orga-
nizacij in sredstev, vzpostavljene zakonodaje za registracijo nevladnih organizacij ter zahtev 
post-konfliktne družbe. Omeniti je potrebno, da je bilo veliko število NVO aktiviranih s stra-
ni donatorjev, predvsem na področju obnove, humanitarne pomoči ipd. (Hallaqi, 2011). Hitro 
pridobivanje sredstev v kombinaciji z odvisnostjo od donatorjev je povzročilo, da je bilo veliko 
NVO usmerjenih s strani donatorjev, kar je povzročilo odmik od potreb lokalne skupnosti. To je 
nadalje oslabilo povezavo med NVO in prebivalstvom, saj so se začela pojavljati vprašanja o legi-
timnosti njihovih dejanj. Poleg tega pa je, zaradi neusklajenosti med donatorji in NVO, bil dejan-
ski vpliv pomoči manjši, kot bi lahko bil glede na višino pridobljenih sredstev (Hallaqi, 2011).

Odvisnost od donatorjev je povzročila tudi nastanek velikega števila t.i. »Spečih« NVO. Ker pa 
NVO zakon nima posebnih zahtev za odjavo pasivnih NVO, se je po uradnih podatkih število 
registriranih NVO od leta 1999 povečevalo. Ocenjuje se, da je – od več kot 6.000 registriranih 
nevladnih organizacij – manj kot 10 % teh tudi resnično aktivnih oziroma delno aktivnih, saj je 
zmanjšanje mednarodnih financ namenjenih organizacijam civilne družbe v zadnjih letih pov-
zročilo zaprtje številnih neučinkovito in slabo vodenih NVO (Hallaqi, 2011:20). Zatorej število 
registriranih organizacij ni mogoče obravnavati kot pomemben kazalnik moči sektorja. Poleg 
domačih, je na Kosovu registriranih tudi približno 300 mednarodnih nevladnih organizacij 
(TASCO, 2010). Civilna družba je zastopana na celotnem območju države, vendar pa je večina 
večjih organizacij prisotnih v glavnem mestu Priština oziroma drugih večjih mestih, kot na 
primer Peja, Prizren, Mitrovica (TACSO, 2010).

Na splošno gledano, so sposobnosti civilne družbe, kljub velikemu številu usposabljanj in teh-
nične podpore, še vedno omejene predvsem na naslednjih področjih (TACSO, 2010):
•	 zbiranje sredstev;
•	 sodelovanje in mreženje;
•	 vodenje in upravljanje (od finančnih sredstev do upravljanja s človeškimi viri); 
•	 strateško načrtovanje; analiza potreb skupnosti;
•	 zagovorništvo, politični dialog/sodelovanje z vlado; odnos z javnostjo in mediji.

Na Kosovu obstaja 5 lokalnih organizacij, ki dodeljujejo mednarodna sredstva NVO (Hallaqi, 2011):
•	 »Community Development Fund« – CDF;
•	 »Kosovo Foundation for Open Society« – KFOS;
•	 »Kosovo Civil Society Foundation« – KCSF;
•	 »Foundation for Democratic Initiatives« – FDI; 
•	 »Advocacy Training and Resource Center« – ATRC.
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Kosovske nevladne organizacije

QPEA je bila ustanovljena leta 2000 z namenom
•	 zaščititi psihosocialno dobrobit otrok ter spodbujati njihovo izobraževanje;
•	 prispevati k psihosocialni in psiho-pedagoški kakovosti izobraževalnega sistema;
•	 mobilizirati človeške vire za doseganje psihosocialne zaščite in dobrobiti otrok.

Dejavnosti
•	 psihosocialni seminarji za starše, prostovoljce, učitelje in ostale šolske delavce;
•	 psiho-pedagoški seminarji za učitelje, učence in uradnike na področju izobraževanja;
•	 svetovalni centri za otroke in starše;
•	 prostovoljstvo, mednarodne aktivnosti, priprava publikacij, programi štipendiranja.

Ciljne skupine
•	 šolski in zdravstveni delavci in ostali strokovnjaki, ki delujejo na področju nege otrok;
•	 skupine civilnih družb, ki lahko prispevajo k dobrobiti otrok in zaščiti otrokovih pravic;
•	 otroci s posebnimi potrebami, travmatizirani otroci, otroci s psiho-socialnimi motnjami, 

ogroženi otroci in njihovi starši;
•	 mladina in prostovoljci.

Splošni cilj CBM je krepitev zaupanja ter medkulturnega dialoga. V ta namen težijo k: vključe-
vanju etničnih manjšin; ustvarjanju priložnosti za medkulturno izmenjavo; sodelovanju z ob-

naslov: Rr. Kuvendi i Arbërit (Vizioni II), 70000 Ferizaj, Kosovo
tel.: +381 290 321 600, +377 44 166 471
spletna stran: www.qpea.org
e-mail: info@qpea.org
kratek opis: QPEA deluje na celotnem ozemlju Kosova in sodeluje pri številnih aktivnostih 
tudi v tujini, kot partnerji različnih regionalnih organizacij.

naslov: Confidence Area, 40000 Mitrovica, Kosovo
tel.: +381 28 530 335
spletna stran: www.cbmitrovica.org
e-mail: info@cbmitrovica.org
kratek opis: Organizacija CBM je bila ustanovljena s strani nizozemske organizacije »Inter-
church Peace Council« leta 2001. Kot kosovska organizacija civilne družbe je bila uradno 
registrirana v začetku leta 2003. 

Center for promotion of education – QPEA

Community Building Mitrovica – CBM
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stoječimi mediji in ustanovitvi novih neodvisnih medijev; vzpostavljanju mehanizmov civilne 
družbe za spremljanje, raziskavo in podporo.

Dejavnosti
•	 delo z mediji; 
•	 monitoring; 
•	 medkulturni dialog; 
•	 nudenje podpore beguncem – povratnikom in notranje razseljenim osebam.

Organizacija sodeluje tudi z ostalimi NVO, lokalnimi vladnimi institucijami in mednarodnimi 
organizacijami z namenom spodbujati razvoj in izvajanje aktivnosti za dobrobit in vključeva-
nje vseh članov skupnosti, živečih v Mitrovici in širšem območju.

ERA je bila ustanovljena leta 2003 s strani lokalnih in mednarodnih mladinskih skupin iz Ko-
sova, USA in Kanade kot reakcija na grozljive okoljske razmere na Kosovu. Organizacija ozave-
šča in spodbuja k odgovornemu okoljskemu vedenju, z namenom zaščititi naravno in kulturno 
dediščino v regiji ter nuditi rešitve za trajnostni razvoj. 

Nekatere dejavnosti
•	 varovanje, ohranjanje ter promocija regijske naravne in kulturne dediščine, pokrajine ter 

biološke raznolikosti;
•	 izvajanje programov okoljskega izobraževanja;
•	 zagovorništvo ter promocija odgovornega in trajnostnega razvoja, ozaveščanje mladine/

celotne kosovske skupnosti z namenom zaščiti, ohraniti in promovirati regijsko naravno 
in kulturno dediščino;

•	 vključevanje civilne družbe preko vzpostavljanja priložnosti za učenje, izmenjave znanj, 
prostovoljstva in projektov; izvajanje pripravništev za lokalne in mednarodne študente 
oziroma mladino; poletni mladinski tabori;

•	 promocija ekoturizma in gradnja ekoturistične infrastrukture;
•	 spodbujanje sodelovanja v regiji;
•	 vzpostavitev čezmejnega konzervacijskega območja med Kosovom, Črno goro in Albanijo 

– uresničujejo s sodelovanjem z drugimi organizacijami v regiji – Aquila, Hajla, Triton, 
Valbona in PFGE.

naslov: Pandeli Sotiri Str. #78/1, 3000 Peja, Kosovo
tel.: +377 44 161 844
spletna stran: info@era-group.net
e-mail: www.era-group.net 
kratek opis: ERA je bila ustanovljena s strani lokalnih in mednarodnih mladinskih skupin s 
Kosova, USA in Kanade, leta 2003, kot reakcija na grozljive okoljske razmere na Kosovu. 

Environmentally Responsible Action Group – ERA
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KWN podpira, ščiti in spodbuja pravice in interese žensk ter deklet na Kosovu, ne glede na nji-
hovo politično prepričanje, versko pripadnost, starost, stopnjo izobrazbe, spolno usmerjenost 
ali sposobnosti. 

Dejavnosti
obsegajo predvsem zagotavljanje pravic žensk, političnega udejstvovanja in krepitev mreže 
ženskih organizacij:
•	 izmenjava izkušenj in informacij, sodelovanje in mreženje na lokalni, regijski in medna-

rodni ravni;
•	 zagovorništvo in promocija članskih organizacij;
•	 zavzemanje na lokalni in mednarodni ravni za uresničevanje Resolucije 1325 o ženskah, 

miru in varnosti, ki je bila sprejeta v Varnostnem svetu OZN oktobra 2000;
•	 združevanje ženskih organizacij in mrež v regiji za doseganje podobnih ciljev;
•	 sodelovanje z lokalnimi in mednarodnimi mediji;
•	 izobraževanje, zagotavljanje pravic žensk in osveščanje javnosti.

Kosova Women's Network – KWN

naslov: C-2 II/8 Hajdar Dushi Str., 10000 Priština, Kosovo
tel.: +381 38 245 850
spletna stran: www.womensnetwork.org
e-mail: info@womensnetwork.org
kratek opis: KWN je bila ustanovljena leta 2000 in predstavlja interese več kot 80 ženskih 
organizacij različnih etničnih skupin ter pokriva celotno območje Kosova. 
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Kontaktni podatki še nekaterih ostalih 
kosovskih organizacij

NGO Network AVONET
Naslov: Ferizaj, Kosovo; e-mail: avonet_fer@yahoo.com 

Center for Protection of Women and Children – CPWC
Naslov: Ulpiane E-31, Imzot Nike Prela 25, Priština, Kosovo; tel.: + 38 1 385 45 476, +377 44 
508 081; e-mail: cpwcprishtina@yahoo.com, naime_sherifi@yahoo.com

Kosova Education Center
Naslov: 3rd Millennium School Complex Isa Kastrati, Priština, Kosovo; tel.: +381 38 244 257; 
e-mail: office@kec-ks.org; spletna stran: www.kec-ks.org/English/index_eng.html

Advocacy and Training Resource Centre (ATRC)
Naslov: Gazmend Zajmi 20, Priština, Kosovo; tel.: +381 38 244 810;     
e-mail: info@advocacy-center.org; spletna stran: www.advocacy-center.org/Contents/index.htm 

Kosovo Foundation for Open Society (KFOS)
Naslov: Villa 13 Imzot Nikë Prela Ulpiana, Priština, Kosovo; tel.: +381 38 542 157;   
e-mail: info@kfos.org; spletna stran: http://kfosweb.info/?mod=43 

Community Development Fund (CDF)
Naslov: Sejdi Kryeziu Str, no:16, Priština, Kosovo; tel.: +381 38 249 677, 678;                         
e-mail: info@kcdf.org; spletna stran: http://kcdf.org 

Kosovo Civil Society Foundation (KCSF)
Naslov: Fazli Grajqevci 4/a, Priština, Kosovo; spletna stran: www.kcsfoundation.org 

Foundation for Democratic Initiatives (FDI)
Naslov: Rr. Nëna Terezë 49B Nr 2, Priština, Kosovo; tel.: +381 38 220 364;    
e-mail: info@fdi-kosovo.org; spletna stran: http://fdi-ks.com/index.html 
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Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice je nevladna, neprofitna organizacija, ki deluje 
na področju izobraževanja, socialnega varstva, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči 
na lokalnem, državnem in mednarodnem področju. Delovanje društva temelji na načelu pro-
moviranja človekovih vrednot, humanih medčloveških odnosov, vseživljenjskega učenja, soci-
alne vključenosti ter spodbujanja prostovoljstva, predvsem na področju socialnega varstva.

Dejavnosti
•	 pomoč osebam, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v težki situaciji;
•	 organiziranje humanitarnih akcij za otroke s posebnimi potrebami in njihove družine;
•	 nudenje podpore pri zaposlovanju brezposelnih oseb;
•	 organiziranje dejavnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, spodbujanje razvoja po-

sameznikovih veščin in znanja;
•	 sodelovanje pri oskrbi zapuščenih otrok in sirot;
•	 štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov iz socialno ogroženih družin;
•	 organiziranje seminarjev, predavanj in drugih primernih oblik za širjenje socialne zavesti, 

etničnih norm vedenja ter moralnih vrednot;
•	 spodbujanje zdravega načina življenja, medkulturnega dialoga in varnega okolja.

Nekateri projekti
•	 Botrstvo za otroke Bosne in Hercegovine ter Palestine;
•	 »Moj dom«;
•	 »Vidim te«.

Društvo UP Jesenice & Kosovo
Društvo UP Jesenice deluje na področju Kosova že od leta 2007, kjer izvaja humanitarne in 
razvojne dejavnosti v sodelovanju s številnimi kosovskimi nevladnimi organizacijami (partner-
sko sodelovanje). Osnovni cilj je izkoreninjenje revščine in socialne izključenosti, predvsem 
žensk in otrok. 

V letu 2009 so razvili projekt »Botrstvo za otroke Kosova«, z namenom nuditi podporo posa-
meznikom ter spodbujati napredek celotne skupnosti,  zlasti preko izobraževanja. Trenutno v 
Sloveniji, s pomočjo Društva UP Jesenice, študirata dva študenta s Kosova.

Slovenske nevladne organizacije

naslov: Cesta Staneta Bokala 1a, 4270 Jesenice, Slovenija
tel.: +386 31 569 340, +386 592 180 76
spletna stran: www.up-jesenice.org
e-mail: drustvoup@gmail.com
kratek opis: Delovanje Človekoljubnega dobrodelnega društva UP temelji na politiki social-
ne vključenosti in vzpostavljanju aktivne družbe, pri čemer dajejo prednost predvsem pro-
cesu vseživljenjskega učenja in dobrim medosebnim odnosom. 

ČLOVEKOLJUBNO DOBRODELNO DRUŠTVO UP
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Poslanstvo uresničuje z vključevanjem socialno izključenih skupin ter s spodbujanjem razvoja 
nevladnih organizacij in civilnega dialoga. Programe izvaja s strokovnim in prostovoljnim de-
lom in z vključevanjem širše javnosti ter pri tem širi vrednote solidarnosti, strpnosti, prosto-
voljstva, medkulturnega dialoga, neposredne demokracije in trajnostnega razvoja.
•	 Socialno izključene skupine (predvsem tujce in Rome) vključuje v različne aktivnosti, ki so 

namenjene opolnomočenju v smeri emancipacije in socialne integracije. S podporo obema 
ciljnima skupinama, omogoča, da lahko s svojim kulturnim, človeškim in socialnim kapi-
talom prispevajo k bolj vključujoči družbi za vse in s tem k večji družbeni blaginji.

•	 S svetovanjem, usposabljanjem, mreženjem in promocijo zagotavlja celostno podporo ne-
vladnim organizacijam, s čimer prispeva k njihovi boljši prepoznavnosti, usposobljenosti 
in razvoju za izvajanje programov in storitev v javno dobro ter za civilni dialog.

DRPD & Kosovo 
Projekt: Gradimo mostove – Prostovoljstvo kot medij za aktivno državljanstvo mladih in 
promocijo človekovih pravic

Ena izmed aktivnosti projekta je bil tudi seminar: »Pravice so moja pravica«, Priština, 23.–25. 
oktober 2009. Številne raziskave so pokazale, da se žrtve nasilja običajno ne zatečejo po stro-
kovno pomoč, ampak se pogosto zanašajo na neformalne oblike pomoči. Zato je bil namen 
seminarja, ne le dodatno usposobiti strokovne delavce, pač pa predvsem usposobiti in informi-
rati akterje, ki pri svojem delu ali v skupnosti lahko prepoznajo ženske in otroke, žrtve nasilja 
(prostovoljci, učitelji, vzgojitelji). Poleg omenjenega je bil namen seminarja tudi osveščanje 
širše javnosti ter doseči, da bodo prepoznali znake nasilja ter se nanje proaktivno odzvali.

Partnerji v projektu 
•	 Kosovo – Univerza AAB, Center za zaščito otrok in žensk Priština, Varna hiša Priština; 
•	 Srbija: Društvo za razvoj doborovoljnog rada Jagodina; 
•	 Črna gora: Omladinski centar Herceg Novi; 
•	 Makedonija: Organisation of Women Sveti Nikole.

Evalvacija je pokazala, da si udeleženci želijo podobnih srečanj, kjer bodo imeli priložnost pri-
dobiti ne le nova znanja in veščine ter priložnost za promocijo primerov dobrih praks in izme-
njavo izkušenj, pač pa tudi povezovanja s strokovnjaki iz različnih institucij in služb. Poudarili 
so, da so tovrstna izobraževanja predvsem dobrodošla v nevladnem sektorju zaradi pomanjka-
nja finančnih sredstev.

naslov: Rozmanova 30, 8000 Novo mesto, Slovenija
tel.: +386 7 33 73 920
spletna stran: www.drpdnm.si
e-mail: drpd_nm@siol.net
kratek opis: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nevladna, humanitar-
na organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva od leta 1997.

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA 
NOVO MESTO
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Dejavnosti
Njihova osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamejo, da lahko s prostovolj-
stvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede 
na osebne in življenjske okoliščine. Ravno tako ponujajo usposabljanja za prostovoljce, men-
torje in organizatorje prostovoljstva. Poleg tega je njihovo delo usmerjeno tudi v ozaveščanje 
in informiranje, zagovorništvo ter povezovanje. Vrednote, ki jih zagovarjajo, so: spoštovanje 
soljudi in narave, solidarnost, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse.

Področja delovanja
Slovenska filantropija izvaja humanitarne in razvojne dejavnosti na področjih, prizadetih z 
oboroženimi konflikti in s skrajno neugodnimi socialnimi okoliščinami – Zahodni Balkan, Se-
verni Kavkaz, Afrika. Od leta 1995 dalje sodeluje z nevladnimi organizacijami držav, nastalih 
iz držav nekdanje Jugoslavije, v projektih psihosocialne in psiho-pedagoške pomoči šolam, 
projektih prostovoljnega dela otrok in mladih vpetih v šolski sistem, in drugih projektih. Od 
leta 2004 so se mednarodne dejavnosti Slovenske filantropije močno razširile.

Slovenska filantropija & Kosovo
Projekt: »Specifične učne težave – pomoč učiteljem pri delu z otroki in vključevanju.«

Šolski sistem na Kosovu je v procesu reformiranja. Pri tem se reformatorji srečujejo s števil-
nimi težavami. Zlasti vprašljiv je proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami, še posebej 
otrok s specifičnimi učnimi težavami. Poučenost o specifičnih učnih težavah med učitelji je 
slaba. Veliko nadarjenih otrok s temi težavami je šolsko neuspešnih in po osnovni šoli ne na-
daljujejo z izobraževanjem, kar predstavlja izgubo dragocenih človeških virov. Mnogi otroci 
s specifičnimi učnimi težavami imajo tudi probleme pri socialnem vključevanju in v procesu 
socializacije. Ustrezna skrb za otroke s specifičnimi težavami v okviru šole ima tudi značaj 
preprečevanja psihosocialnih težav in motenj. 

Cilj projekta je bil, preko usposabljanja šolskih delavcev na Kosovu, prispevati k prepoznavanju 
otrok s specifičnimi učnimi težavami in nuditi osnovno psiho-pedagoško pomoč ter lajšati pro-
ces vključevanja otrok s hujšimi učnimi težavami in posebnimi potrebami. Projekt je bil zasno-
van na načelu opolnomočenja lokalnih strokovnjakov, ki bodo prenašali praktična znanja na 
učitelje nižjih razredov osnovnih šol. Projekt je predstavljal pilotsko fazo izdelave kaskadnega 
modela praktičnega izobraževanja učiteljev Kosova o specifičnih učnih težavah.

naslov: Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 430 12 88
spletna stran: www.filantropija.org
kratek opis: Slovenska filantropija je humanitarna organizacija, katere programi so usmer-
jeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših, je bila ustano-
vljena leta 1992. 

SLOVENSKA FILANTROPIJA –  
združenje za promocijo prostovoljstva
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Zavod Krog teži k zagovarjanju ideje odprte družbe, ideje strpnosti in spoštovanja različnosti v 
Sloveniji, članicah EU ter drugih državah v svetu, izvajanju socialnih programov, ki prispevajo 
k izboljšanju življenjskih razmer ljudi ter izvajanju vseh drugih programov, ki pripomorejo k 
boljši vključenosti v družbo in zmanjšanju diskriminacije.

Nekateri projekti
•	 likovno-ustvarjalne delavnice za otroke »Otroci in mladi ustvarjamo«;
•	 psihosocialna pomoč ženskam žrtvam vojne v BiH in na Kosovu;

ženske – žrtve vojne so ranljiva skupina, ki še naprej ostaja pozabljena. V BiH so deležne le 
osnovne pomoči, kot je svetovanje ipd., medtem ko na Kosovu v praksi ničesar ne deluje. Organi-
zacija pomaga ženskam pri zaposlovanju z vključevanjem v socialno podjetništvo. Poleg tega pa 
se zavzemajo tudi za pomoč pri pridobitvi statusa žrtev vojne, kar prispeva k raznim olajšavam 
pri nakupih zdravil, cenejši zdravniški pomoči ipd.;

•	 »Podari nasmeh« – rehabilitacija otrok iz Bosne in Hercegovine, Kosova in Črne Gore;
•	 obeležitev Evropskega dneva spomina na žrtve genocida v Srebrenici.

Zavod Krog organizira dogodke pred uradno obeležitvijo Evropskega dneva spomina na žrtve 
genocida v Srebrenici, 11. julija. Z dogodki želijo opomniti širšo javnost na genocid v Srebrenici 
in vseh žrtev grozodejstev med vojno v BiH. 

Zavod Krog & Kosovo
Projekt: »Podari nasmeh« – rehabilitacija otrok iz Kosova

Humanitarno razvojni projekt poteka že 7 let in je namenjen rehabilitaciji otrok iz JV Evrope. 
Rehabilitacija vključuje socialno ogrožene in zlorabljene (psihično, fizično in spolno) osnovno-
šolske otroke ter otroke brez enega ali obeh staršev, med ostalim tudi iz ruralnih področij Koso-
va, kjer so žrtve slabšega ekonomskega in socialnega položaja staršev in kraja, v katerem živijo, 
trgovine z ljudmi; diskriminacije; nasilja; kršenja pravic; nestrpnosti, ipd. Cilj rehabilitacije 
je omogočiti otrokom vsaj kratek »pobeg« iz njihovega težkega vsakdanjika, izboljšati njihovo 
psiho-socialno stanje ter jim omogočiti aktivno in sproščeno preživljanje rehabilitacije. Prav 
tako si organizacija prizadeva v otrocih, preko druženja in interaktivnih delavnic, prebuditi 
občutek samozavesti in lastne vrednosti za pomoč pri socialni vključenosti v družbo. Težijo k 
izboljšanju povezanosti, medsebojnih odnosov in sprejemanju drugačnosti, možnosti medkul-
turnega dialoga in strpnosti ter omogočanju izpopolnjevanja učiteljev/strokovnih delavcev. 

naslov: Beblerjeva 11, 6000 Koper, Slovenija
tel.: +386 41 401 619
spletna stran: www.zavod-krog.si
e-mail: emina@zavod-krog.si
kratek opis: Zavod Krog je zasebna, neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2008. Glavna 
področja dejavnosti zavoda so: humanitarno delo, izobraževanje, socialno varstvo, delo z 
mediji in kulturne ter umetniške dejavnosti.  

ZAVOD KROG –  
izobraževanje, razvoj, dobrodelnost, Koper
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naslov: Zabrv 12, 1292 Ig, Slovenija
tel.: +386 1 479 65 80
spletna stran: www.itf-fund.si
e-mail: info@itf-fund.si
kratek opis: ITF je marca 1998 ustanovila vlada Republike Slovenije z namenom pomagati 
Bosni in Hercegovini pri implementaciji mirovnega sporazuma in post-konfliktni obnovi.  

MEDNARODNA USTANOVA –  
fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF)

Slovenske vladne organizacije

ITF je humanitarna, neprofitna organizacija, ki se ukvarja z odpravljanjem groženj, s katerimi 
se soočajo države takoj po spopadih in drugih razdiralnih dogodkih, vključujoč protipehotne 
mine, eksplozivne ostanke vojne in nezakonito lastništvo ter uporabo strelnega orožja manjše-
ga kalibra in lahkega orožja, in sicer v regiji jugovzhodne Evrope in drugih prizadetih državah. 
ITF deluje tudi na drugih območjih minsko prizadetih regij in držav kot so Ciper, južni Zakav-
kaz, srednja Azija.

Cilji
•	 zmanjšanje humanitarnih in socialno-ekonomskih posledic eksplozivnih ostankov vojne;
•	 omejitev nevarnosti, ki jih za človeško varnost predstavljajo izzivi po spopadih, ki niso 

povezani s protipehotnimi minami in neeksplodiranimi ostanki vojne, ter za podporo re-
formam varnostnega sektorja in programom razorožitve, demobilizacije in reintegracije;

•	 zmanjšanje ogroženosti človeške varnosti s strani nepričakovanih dogodkov.

ITF & Kosovo
ITF deluje na Kosovu od leta 2000. Do leta 2011 je bilo preko ITF-a očiščenih več kot 6 km2 
površine in najdenih več kot 2.500 min in 2.000 neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS)/ka-
setnih bomb. ITF izvaja na Kosovu tudi projekte pomoči žrtvam min in projekte ozaveščanja o 
nevarnosti min »School Based Mine Risk Education in Kosovo«. Preko ITF-a je bilo na URI Soča 
rehabilitiranih tudi 57 žrtev min iz Kosova.

Projekt: Socialno-ekonomska rehabilitacija in reintegracija preživelih od min in neek-
splodiranih eksplozivnih teles na Kosovu

Na Kosovu minski problem še vedno obstaja. Najbolj ogrožene regije, kjer so prisotne mine, so 
predvsem podeželska in gorska obmejna območja, medtem ko so neeksplodirana eksplozivna 
telesa še vedno prisotna praktično na celotnem ozemlju Kosova. Omenjeni projekt je bil prvi 
program, ki je vključeval družinski/celosten pristop pri nudenju pomoči žrtvam min in neeksplo-
diranih eksplozivnih teles. Program je vključeval različne oblike podpore: informiranje/ozavešča-
nje, pridobivanje socialnih veščin in drugih znanj, asertivne treninge, podporo, svetovanje itd., z 
namenom opolnomočenja preživelih in njihovih družin pri spopadanju s težavami. V okviru pro-
jekta je bila nato ustanovljena tudi nevladna organizacija »Association of Kosovo Amputees«.
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CEP je izvajalec razvojnega sodelovanja Vlade Republike Slovenije, katerega  glavni cilj delova-
nja je krepitev usposobljenosti javnih institucij in organov držav kandidatk (Hrvaška, Make-
donija) in potencialnih kandidatk (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Srbija) 
za prevzem obveznosti članstva v Evropski uniji.

CEP v ta namen pripravlja usposabljanja, seminarje, delavnice, mednarodne konference, okro-
gle mize, posvete in druge oblike prenosa znanj na področju varnosti, s posebni poudarkom 
na državnih organih odkrivanja in pregona (policija, carina). Svoje aktivnosti izvaja na pod-
lagi zaprosil držav prejemnic in jih prilagodi zahtevam udeležencev. Usposabljanja, delavnice 
in seminarje odlikujeta multidisciplinarnost in interaktivnost. Pri njihovi pripravi sodelujejo 
priznani strokovnjaki, tematike se obravnavajo iz različnih zornih kotov, udeleženci pa na njih 
aktivno sodelujejo. Pridobljene kompetence (znanja in veščine) so uporabno naravnane, saj jih 
lahko udeleženci po koncu usposabljanja neposredno uporabijo pri svojem delu. 

CEP & Kosovo
CEP izvaja razvojno sodelovanje za Republiko Kosovo v okviru projekta »Učinkovita kosovska 
javna uprava« v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo Republike Kosovo. V okviru projekta 
je CEP od leta 2006 izvedel 9 usposabljanj, ki so se izmenično izvajala na Kosovu in v Sloveniji.

Glavni namen vseh usposabljanj je prenos znanja in slovenskih dobrih praks v kosovsko javno 
upravo in z usposabljanjem javnih uslužbencev izboljšati delovanje in učinkovitost javne upra-
ve. Usposabljanja so pokrivala področja upravljanja s človeškimi viri v javni upravi, motiviranje 
zaposlenih, sistemizacijo delovnih mest, organizacijsko strukturo institucij in upravljanje z 
nepremičninami v javni upravi, upravljanje s kapitalskimi investicijami in e-upravo, protokol 
in javno nastopanje ter tehnike mednarodnih pogajanj. 

V letu 2010 je CEP začel sodelovati tudi s Carinsko upravo Republike Kosovo in izvedel uspo-
sabljanje o nadzoru nad izvozom blaga z dvojno rabo. Nadaljevanje sodelovanja med CEP in 
kosovsko carino je načrtovano tudi v prihodnje.

naslov: Grajska cesta 1, 1234 Loka pri Mengešu, Slovenija
tel.: +386 1 560 86 00
spletna stran: www.cep.si
e-mail: cep@cep.si
kratek opis: Center za evropsko prihodnost je leta 2004 ustanovila Vlada Republike Slove-
nije, da s prenosom znanj, izkušenj in dobrih praks pomaga državam Zahodnega Balkana in 
drugim državam z evropsko perspektivo na njihovi poti v Evropsko unijo.

USTANOVA –  
Center za Evropsko Prihodnost (CEP)
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Cilji izvajanja programov psihosocialne pomoči
•	 zmanjšanje trpljenja in prizadetosti ljudi; 
•	 krepitev njihovih sposobnosti za soočanje s stresom, travmo in drugimi težkimi življenj-

skimi okoliščinami;
•	 preprečevanje dolgotrajnih negativnih psiholoških ter drugih posledic kriz.

Ustanova »SKUPAJ« izvaja programe v državah Jugovzhodne Evrope (v Bosni in Hercegovini, 
Makedoniji, Srbiji, na Kosovu), Iraku in na severnem Kavkazu. Dejavnosti Ustanove »SKU-
PAJ« obsegajo najrazličnejše programe za psihosocialno zaščito otrok, njihovih družin in širše 
skupnosti. Z svojimi dejavnostmi tako zagotavljajo povezovanje med šolstvom, zdravstvom, 
socialnim varstvom ter državnimi institucijami in nevladnimi organizacijami, kar omogoča 
učinkovito skrb za dobrobit otrok.

Ustanova »SKUPAJ« & Kosovo
Projekt: Preprečevanje medvrstniškega nasilja na Kosovu (2. del)

O nasilju med mladimi govorimo, ko je otrok ali najstnik daljše časovno obdobje izpostavljen 
agresivnemu vedenju in psihičnemu nasilju s strani vrstnika ali skupine učencev. Aktivnosti 
za preprečevanje nasilja med otroci so nujne, saj nasilje med mladimi na Kosovu narašča. Po-
membno je, da se problem nasilja rešuje z načrtovanimi posegi, doseganjem popolnega neto-
leriranja kakršnegakoli nasilja s strani, tako otrok kot učiteljev, določanjem sprejemljivega in 
nesprejemljivega obnašanja v šoli, čemur mora slediti dosledno spremljanje ter ukrepanje v 
primeru kršitev. Za učinkovito in celostno reševanje težave, pa je potrebno o nenasilju izobra-
ževati in spodbujati tudi starše. 

V letu 2010 so se nadaljevale in nadgrajevale aktivnosti, začete v letu 2009, z desetimi šolami. 
V letu 2009 sta bila izvedena dva seminarja na temo medvrstniškega nasilja, ki sta jima sle-
dila še dva seminarja v letu 2010. Projekt preprečevanja medvrstniškega nasilja se je izvajal 
na šolah, za katere je bila značilna visoka stopnja nasilja in je vključeval učitelje, psihologe, 
pedagoge, in podobne profile, ki na osnovi predhodnih seminarjev, delavnic ter izobraževanj o 
problematiki na šolah izvajajo delavnice in seminarje za mlade. Projekt je zajemal 10 osnovnih 
šol, ki so na usposabljanje poslale izbrane učitelje in ravnatelje šol z namenom, da bodo le-ti 
nato pridobljeno znanje, s pomočjo lokalnih strokovnjakov, prenašali na svoje kolege učitelje, 
ki bodo nadalje v obliki delavnic o preprečevanju medvrstniškega nasilja izobraževali in osve-
ščali tudi učence in starše.

naslov: Župančičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: +386 1 241 27 30
e-mail:  info@together-foundation.si
kratek opis: Ustanova »SKUPAJ« ščiti in izboljšuje psihosocialno dobrobit otrok in mlado-
stnikov na področjih, prizadetih od vojn, oboroženih spopadov, terorističnih napadov, na-
ravnih in drugih nesreč.

USTANOVA »SKUPAJ« –  
Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok
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Obnova post-konfliktne družbe je sestavljena iz več različnih in kom-
pleksnih nalog, ki posegajo na varnostno, politično, družbeno in 
ekonomsko področje države, ter so običajno izvedene v sodelovanju 
mednarodnih in lokalnih akterjev. Predpogoj za začetek izvajanja 
post-konfliktne obnove je vzpostavitev in ohranjanje miru ter zago-
tovitev varnosti. Med temeljne naloge post-konfliktne obnove na po-
dročju obnove družbe spadajo oživljanje in reforma šolskega sistema 
in sistema zdravstvene oskrbe prebivalstva, pospeševanje in ponovna 
naselitev beguncev ter notranje razseljenih oseb, pomoč osebam, ki 
jih je spopad neposredno prizadel, ter obnova kohezije družb. 

»Post-konfliktna obnova vključuje ponovno opredeljevanje in preo-
blikovanje odnosov med političnimi avtoritetami in prebivalstvom, 
ponovno definiranje odnosov med različnimi etničnimi in družbenimi 
skupinami, oblikovanje civilne družbe, podpora obnove psihosocial-
nih odnosov in spravi, prenovi ekonomskih politik in institucij na na-
čin, da spodbujajo podjetništvo in iniciative posameznikov«.


