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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Gjate periudhës njëvjeçare të vitit 2020 dhe duke e mare parasysh ndikimin e pandemise dhe mungesen e donatoreve, jane
krijuar rezultate modeste në përputhshmëri me pesë (5) objektivat e STIKK:

▪
▪
▪
▪
▪

Objektivi 1. Zhvillimi i një mjedisi të favorshëm për mbështetjen e rritjes së përshpejtuar të sektorit të TIK
Objektivi 2. Zhvillimi i burimeve njerëzore në pajtueshmëri me nevojat e sektorit të TIK-ut
Objektivi 3. Ofrimi i shërbimeve për anëtarë me qëllim të krijimit të mundësive të reja biznesore
Objektivi 4. Krijimi i kushteve për veprimtari të qëndrueshme të STIKK-ut
Objektivi 5. Mbështetja e anëtarëve në ushtrimin e përgjegjësisë sociale në sektorin e TIK

Nën objektivin e parë të strategjisë së STIKK janë ndërmarr aktivitete avokimi të cilat mbështesin rritjen e sektorit të TIK. Disa nga
aktivitetet me ndikim më të madh në saje të objektives janë: Kontributi aktiv në grupet punuese për zhvillimet vendore dhe
Avokimi per ndryshimin e Ligjit per prokurim publik.
Nën objektivin e dytë, zhvillimi i burimeve njerëzore ose zhvillimi i fuqisë punëtorë në TIK është njëra prej shtyllave kryesore për
një rritje të qëndrueshme të sektorit. Disa nga aktivitetet modeste për këtë vit kane qene: Trajnimi i 20 te rinjve ne gjuhen
programuese Python si dhe nenshkrimi i dy marreveshjeve mirekuptimi me KCDF dhe Kolegjin Riinvest.
Objektivi i tretë ku caku është krijimi dhe zhvillimi i mundësive biznesore për anëtarët duke fuqizuar dhe zgjeruar rrjetin biznesor
të tyre. Disa prej aktivitete që mbështesin këtë objektiv jane realizuar ne kuader te projekteve me donatoreErasmus for young
Entreprenours, Rrjeti EEN si dhe projekti per digjitalizim te sektoreve tjera EDGE i USAID, si dhe Organizimi i edicionit të 9-të të
KosICT.
Objektivi i katërt ku krijimi i kushteve për veprimtari të qëndrueshme u mbështet nga këto aktivitete: Kuvendi i X-të i STIKK, si
dhe aplikimi dhe aprovimi i projekteve në thirrje të ndryshme.
Objektivi i pestë - mbeshtetja e anëtarëve në ushtrimin e përgjegjësisë sociale në sektorin e TIK u mbështet nga ky aktivitet:
Dhurimi vullnetar i gjakut.
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Mbledhjet e bordit
Gjatë vitit 2020 u mbajtën gjithsej 8 mbledhje të Bordit të STIKK, 6 të rregullta (21 janar, 2 prill, 2 korrik, 24 shtator, 29 tetor, 3
dhjetor) dhe 2 të jashtëzakonshme (15 dhjetor dhe 19 dhjetor).
Perveç ketyre takimeve, jane mbajtur edhe 10 takime te komiteteve ne kuader te STIKK:
Komiteti i Zhvillimeve / 3 takime (07.05.2020,15.09.2020 dhe 24.09.2020)
Komiteti i Ngjarjeve / 7 takime (12.05.2020,22.05.2020, 29.05.2020, 11.06.2020, 18.06.2020, 25.06.2020 dhe 21.07.2020)

Business leads
Ne 2020 kane qene 9 Business Lead's të cilat janë gjeneruar nga Outsource2kosovo.com dhe janë kërkesa nga kompanitë si në
vijim:
#47 Digimy; #48 GWA Hygiene GmbH; #49 GWA Hygiene GmbH; #50 JOSEPHS GmbH; #51 GWA Hygiene GmbH; #52 Digimy;
#53 Curry Solution GmbH; #54 Digimy; #55 Outsourcingworld GmbH

STIKK Talks/ sesione informuese
Gjate vitit 2020, e kryesisht prej fillimit te pandemise, jane mbajtur 6 prezantime online dhe ate:
1.

Me 02.qershor 2020, tema; “ Puna nga shtepia-lehtesim apo pune e dyfisht”, moderator Ermal Sadiku-Linkplus IT, Panelistët:
Arta Shehu Zaimi - Akademia jCoders, Melita Ymeraga - Melita&Partners, Çelik Nimani - Frakton dhe Arianit Fazliu - Kutia.

2. Me 16 qershor 2020, tema: “Nenshkrimi digjital dhe elektronik”, moderator Vigan Budima-Asseco SEE, paneliste: Agim Kukaj
– Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Eriola Bibolli – ProCredit Bank Kosova, Visar Ramaj – RPHS Law dhe Astrit Desku - Komtel
3. Me 30 qershor 2020, tema: “Efektet ne Brain Drain”, moderatore Donjeta Sahatciu, paneliste: Bardha Jashari-Envision, Zana
Tabaku-Appdec, Valon Badivuku- Product Development/SEO/Digital Marketing dhe Vjosa Kika- TLP Alumni Association.
4. Me 28 korrik, 2020, tema;” Digjitalizimi i sektoreve vendor”, moderator: Darsej Rizaj, paneliste: Astrit Leti-Cacttus, Visar
Dobroshi-Recura, Uragan Alija-Sarajeva Stake House dhe Nektar Qarri - Hallakate
5. Me 2 shtator 2020, tema: “Sesion informues rreth rrjetit EEN”, paneliste: Bashkim Islami- Prishtina REA dhe Dominik DedaSTIKK.
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6. Me 17 nentor 2020, tema: “Erasmus for Young Entrepreneurs”, prezantuar nga Dominik Deda.
Ne total, numri i shikuesve per keto sesione ishte 7208 dhe shperndarja e informacionit 18971.

Publikimet gjatë vitit
Hulumtimi per Covid-19
Ne periudhen prej 26 mars-6 prill, STIKK ka ndermare hulumtimin
mbi ndikimin fillestar te pandemise COVID-19 tek anetaret. Disa prej
rezultateve jane te prezantuara me poshte:

Raportin e plotë mund ta shihni duke klikuar ketu.
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Informatat për anëtarë përmes Mailchimp kampanjave
Gjate vitit 2020 jane derguar gjithsej 42 pako te informatave te klasifikuara si me poshte:
1.

Ftesa per B2B takime- 5

2.

Njoftime- 2

3.

Pyetesor/Hulumtime-7

4. Iniciativa- 2
5.

Sesione informuese- 7

6. Ftesa te ndryshme- 19

Prezenca ne media
Prezenca e STIKK ne media sociale gjate ketij viti ka keto statistika:

STIKK

KOSICT

Facebook

Instagram

Linkedin

155 poste

4 poste

34 poste

1705 likes

58 likes

137 likes

78 poste

28 poste

26 poste

936 likes

108 likes

87 likes
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Ndersa me poshte jane linqet e lajmeve te publikuara nga STIKK neper portale dhe televizione:
https://gazetascanner.com/stikk-organizon-edicionin-e-9-te-te-festivalit-te-teknologjise-kosict/
https://kosovapress.com/%E2%80%8Bstikk-organizon-edicionin-e-9-te-te-festivalit-te-teknologjise-kosict/
https://kosovapress.com/kerkohet-ndryshimi-i-ligjit-per-prokurim-publik/
https://www.kosova-sot.info/lajme/460671/mbi-200-pajisje-teknologjike-grumbullohen-per-tiu-dhuruar-nxenesve-ne-nevoje/
https://www.koha.net/metro/219097/ne-prishtine-grumbullohen-mbi-200-pajisje-teknologjike-per-nxenesit-ne-nevoje/
https://telegrafi.com/stikk-kerkon-nga-qeveria-mbeshtetjen-e-sektorit-te-teknologjise-gjate-periudhes-se-pandemise-se-coronavirusit/
https://telegrafi.com/klubi-prodhuesve-memorandum-bashkepunimi-rrjetin-evropian-te-ndermarrjeve/
https://www.mixcloud.com/behare-bajraktari/vjollca-%C3%A7avolli-drejtoresh%C3%AB-ekzekutive-e-stikk-on-air-rtk-radio-10032020/
https://www.facebook.com/rtklivecom/videos/223673348874483
https://www.facebook.com/KosovoICTSupport/videos/392854488640373
https://www.facebook.com/eenkosovo/videos/1915399571933274
https://www.facebook.com/KosovoICTSupport/videos/700858037301016
https://www.facebook.com/KosovoICTSupport/videos/386328879103264
https://www.facebook.com/eenkosovo/videos/689716551687182
https://www.facebook.com/rtklivecom/videos/323307692306720

Stafi i STIKK
Gjatë periudhës janar - dhjetor 2020 janë bërë disa ndryshime në stafin e STIKK:
STIKK ka angazhuar 4 punonjës të ri si roje sigurie ne objektin e paperfunduar te TECH Park Prishtina (3 full time dhe 1 parttime/zevendesim ne rastet e semundjeve).
Gjithashtu, STIKK gjatë këtij viti ka angazhuar 1 praktikant në korrik, Vesa Shala në zyre të Menaxhimit të Projekteve.
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Takimet, pjesemarrjet neper konferenca, workshope dhe vizitat
20 janar- Vizita e delegacionit biznesor nga SHBA
30 janar- Tryeze e rrumbullaket e organizuar nga UNDP me temen:” Innovation & Alternative Financing”
04 shkurt- Shperndarja e certifikatave per studentet e ininciatives BRIDGE
07 shkurt- Diskutim ne panel ne FIEK, projekti PhDICTKES
12 shkurt- Vizite nga Qendron Kastrati, Kryetar i KK Kamenice
13 shkurt- Takim me perfaqesues te Property Rights Project in Kosovo te EU
05 mars- Takim me perfaqesues te projektit ACCESS- Digitalization and Competetiveness
18 mars- Takim me perfaqesues te MASHT lidhur me E-learning
13 prill- Takim me ProCredit Bank dhe MZHE lidhur me E-signature Law
06 maj- Pjesemarrje ne procesin akreditues te UP
04 qershor- Vizite nga menaxhmenti i Kolegjit Riinvest dhe nenshkrimi i MoU
06 gusht- Takim me ECIKS
26 gusht- Takim me Posten e Kosoves
2 shtator- Takim me DAI
3 shtator- Takim nemes te shoqatave te biznesit te Kosoves me DFC
15 shtator- Takim me ADA austriake
23 shtator- Takim me US Embassy
24 shtator- Takim me KEGA- projekti i USAID per Qeverisjen Ekonomike ne Kosove
25 shtator- Vizite nga Ambasadori Norvegjez
28 shtator- Takim me projektin ELG te USAID
29 shtator- Takim me EYE Helvetas
19 tetor- Vizite nga vleresuesit e projektit CETEP te GIZ
20 tetor- Workshop ne projektin ELG te USAID
27 tetor- Takim me perfaqesuesit e rrjetit EEN ne Finlande
26 nentor- Takim me projektin GIZ YES
16 dhjetor- Takim me Banken Boterore
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Anëtarët e STIKK
Gjatë këtij viti janë bërë 7 anëtarësime të reja në STIKK: Velez Managed Services (qershor 2020), Growzillas (korrik 2020), Labbox
(tetor 2020), Beriflapp (dhjetor 2020) dhe Appstellar (dhjetor 2020)si anetare te plote; Beetroot Academy (tetor 2020) si anëtar
bashkëpunues; dhe Etnik Gashi si anetar individual. 7 kompani janë terhequr nga anëtarësimi në STIKK per arsye te ndryshme në
2020: Art House (nuk eshte i kenaqur), Financial Core (ristrukturim), Designvox (nuk eshte i kenaqur), Prosperoware (pauze e
shkaktuar nga Covid-19), Kosbit (pauze e shkaktuar nga Covid-19), AdaptivIT (nuk eshte fumksional), Tech Frame (pauze e
shkaktuar nga Covid-19).
Në fund të vitit 2020, STIKK ka në total 55 anëtarë aktiv (43 kompani anëtare, 10 anëtarë bashkëpunues, 2 profesionist/student).

Të hyrat dhe shpenzimet
Gjatë vitit 2020, të hyrat e STIKK ishin 139,642.90 €, (52.4 %) më pak krahasuar me 266,331.00 € të vitit 2019, ndërsa shpenzimet
kapin shumën prej 114,822.50 €, (37.11%) më pak krahasuar me 302,255.00 € në vitin 2019.

Auditimi i financave të STIKK
Kompania audituese e pavarur "Grant Thorton", e përzgjedhur nga anëtarët e STIKK në Mbledhjen e Kuvendit 2019, do të bëjë
auditimin e të gjitha transaksioneve dhe procedurave financiare të STIKK për periudhën 1 janar - 31 dhjetor 2020. Ky auditim do te
realizohet gjatë muajit Janar-Shkurt.
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AKTIVITETET
Objektivi 1. Zhvillimi i një mjedisi të favorshëm për mbështetjen e rritjes së përshpejtuar të sektorit të TIK
Kontributi aktiv në grupet punuese për zhvillimet vendore
Përfaqësues nga STIKK ishin pjesë aktive e grupeve punuese, që mënyrë që të ofrohen inputet për ccështjet relevante dhe ato që
ndërlidhen me zhvillimin e sektorit të teknologjisë se informacionit. Pjesëmarrja në këto grupe punuese kishte për qëllim edhe
promovimin e punës së anëtarëve, ku secili dha kontributin e tyre në cështje specifike si ndryshimet legjislative, zhvillimi i
kurrikulave, ndihma per Qeverine qendrore dhe lokale ne kohe te pandemise Covid-19 etj.
Në këtë drejtim, gjatë këtij viti STIKK dhe anëtarët e saj ishin pjesë e:
1.

Grupi punues "Support to Smart Specialisation in the Enlargement Region" të Komisionit Europian me ftesë nga Zyra e
Kryeministrit të Kosovës. Ky grup punues do të punoj në hartimin e strategjisë nacionale për specializim të mençur por
fillimisht është paraparë pjesmarrja në trajnim e cila ishte e planifikuar për datat 31 mars - 2 prill në Ljublanë por është
anuluar përshkak të gjendjes emergjente të shkaktuar nga COVID-19. Perfaqesues: Dominik Deda, PM ne STIKK.

2. Grupi punues per ndryshimin e Ligjit te prokurimit- ky grup ka per synim qe ne Ligjin e prokurimit te futen nenet mbi
quoten preferenciale per ofruesit e puneve dhe sherbimeve vendore. Keto ndryshime jane bere pjese e Pakos se
Rimekemjes pas nje lobimi te suksesshem, ndersa ne muajt ne vijim pritet te behen pjese edhe e Ligjit ne fjale. Perfaqesues:
Vjollca Cavolli, DE ne STIKK.
3. Grupi Drejtues për të Dhëna të Hapura (MAP), perfaqesuese: Vjollca Cavolli.
4. Grupi punues ne kuader te MASHT per funksionalizimin e mesimit online ne kohe pandemie. Perfaqesues: Ermal Sadiku
nga Link plus IT.
5. Forumi i Zhvillimit të Politikave Industriale (MTI), perfaqesues: Vjollca Cavolli
6. Këshilli profesional I standardizimit (MTI). Perfaqesues: Vjollca Cavolli.
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Avokimi per ndryshimin e ligjit per prokurim publik
STIKK, se bashku me Klubin e Prodhuesve te Kosoves, KIMERK - Kllasteri i Bizneseve të Industrisë së Metalit dhe Energjisë së
Ripërtëritshme të Kosovës, KAMA - Shoqata Kosovare për Marketing të Veshmbathjeve, Shoqata e Përpunuesve të Drurit të
Kosovës dhe G7- Dhoma Ekonomike e Grave te Kosoves - G7, kërkojnë ndryshimin e ligjit për prokurim publik.
Kjo kërkesë vjen kur shumë prodhues vendorë janë duke u përballur me vështirësi të shumta shkaku i pandemisë, për këtë arsye
kërkohet ndryshimi i ligjit të prokurimit, në mënyrë që në procedurat e tenderimit për produkte dhe shërbime, të ju jepet
përparësi kompanive vendore.
Kjo kërkesë për të ju dhënë përparësi kompanive vendore prodhuese apo shërbyese, kërkohet të bëhet përmes ndryshimit të
ligjit aktual për prokurim publik apo përmes një vendimi të veçantë qeveritar.
Një kërkesë e tillë vjen kur dihet që një pjesë e konsiderueshme e buxhetit te shtetit shpenzohet përmes prokurimit publik, nëse
do i jepej përparësi kompanive vendore do të kishte ndikim pozitiv ne ruajtjen e vendeve të punës, sidomos pas problemeve që
pandemia COVID ka shkaktuar.
https://kosovapress.com/kerkohet-ndryshimi-i-ligjit-per-prokurim-publik/
Përpos përfshirjes në grupet e lartëpërmendura punuese, STIKK ishte angazhuar edhe në takimet e njëpasnjëshme me donatorët
për përfitimin dhe zhvillimin e projekteve, si dhe me palët tjera me interes, drejt zhvillimit të një ambienti të përshtatshëm
biznesor për anëtarët.

PREZANTIMI PUBLIK I BAROMETRIT TË TI PER 2020
Hulumtimi per IT Barometrin e vitit 2020 ka filluar ne shtator te ketij viti, ndersa raporti perfundimtar dhe prezantimi publik do te
behet ne janar 2021.
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Objektivi 2. Zhvillimi i burimeve njerëzore në pajtueshmëri me nevojat e sektorit të TIK-ut
Pasi qe ky vit karakterizohet me pandemine mbare boterore Covid-19, e cila i ndaloi per nje kohe te gjate aktivitetet fizike, e si
rrjedhoje e pati edhe pezullimin e projekteve te financuara nga donatoret (ku ishin te parapara aktivitetet per kete objektiv),
STIKK-ut iu pamundesua qe te realizoje aktivitetet e parapara me plan te punes per vitin 2020.
22-25 korrik

Megjithate, nje aktivitet i vogel u zhvillua ne korrik te ketij viti në Prevallë (22-25 Korrik), ku STIKK në partneritet me Local Initiative
LINK organizoi një trajnim 3 ditor për gjuhën programuese Python. Ky projekt u
financua nga Austrian Development Agency.
Përgjatë këtij trajnimi, 20 të rinjë nga Kosova, përfshirë edhe pjesëmarrës nga
komuniteti Serb, mësuan gjuhën programuese Python nga ligjëruesit Ardian Grezda
dhe Qëndrim Krasniqi.
Dita e parë e trajnimit filloi me sesione intenzive ku pjesëmarrësit morrën njohuri të
avansuara për Python. Në ditën e dytë dhe të tretë të trajnimit, studentët u ndanë
në grupe dhe filluan të aplikojnë njohuritë e marra në ditën e parë, duke pasur për
detyrë testimin e funksionaliteteve të ndryshme brenda aplikacioneve. Dita e katërt,
u përmbyll me marrjen e certifikatave për përfundimin e këtij trajnimi.

16 korrik

Me 16 korrik u nenshkrua Marreveshja e Mirekuptimit nemes STIKK dhe Kosovo
Career Development Foundation - KCDF përmes të cilit janë pajtuar të
bashkëpunojnë duke bashkërenduar aktivitetet për ngushtimin e lidhjeve mes
sektorit privat dhe institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional.
Pas Iniciativës BRIDGE, kjo shënon edhe një përpjekje të STIKK për ngushtimin e
marrëdhënieve në mes të talentëve të shumtë të TIK-ut me sektorin privat respektiv.
Përmes hulumtimeve të tregut të punës si dhe aktiviteteve sensibilizuese, do arrihet
të përafrohen shërbimet e institucioneve të larta arsimore me pritshmëritë e
punëdhënësve.
Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë, Kosovë
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19 qershor

Marreveshja e Mirekuptimit nemes te STIKK dhe Kolegjit Riinvest u nenshkrua sot, me
synim te bashkepunimit te metutjeshem per avansimin e studimeve te mirefillta
duke i lidhur me tregun e punes.

Objektivi 3. Ofrimi i shërbimeve për anëtarë me qëllim të krijimit të mundësive të reja biznesore
Ky objektiv ishte parapare te realizohet permes projektit te zhvilluar per GIZ CETEP. Per shkak te neglizhences se donatorit lidhur
me nenshkrimin e kontrates se negociuar ne janar te ketij viti, prolongimit te pergjigjes deri ne tetor, i cili ne fund ishte negativ,
STIKK u mundua qe disa aktivitete ne kuader te ketij objektivi ti realizoje permes projekteve te nenshkruara gjate ketij viti me
donatore te tjere. Ne vijim jane te pershkruara projektet ne fjale:
Shkurt 2020

Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE)
Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) është një skemë e dedikuar ndërmarrësve e inicijuar nga Komisioni
Europian në vitin 2009. EYE synon të ofrojë mundësi për ndërmarrësit aspirues ose ata që sapo kan filluar
veprimtarinë e tyre të udhëtojnë jasht vendit, brenda Europës, për të zhvilluar aftësitë e tyre ndërmarrëse
në drejtimin e një biznesi nën mentorimin e një ndërmarrësi të eksperiencuar dhe me përvojë të gjatë. EYE është zhvilluar në
kuadër të Aktit për Biznese të Vogla (SBA) për Europë, i cili e konsideron këtë program si një ndër kontributorët kryesor për të
krijuar një mjedis brenda të cilit sipërmarrësit dhe bizneset familiare mund të lulëzojnë.
STIKK është një nga katër (4) organizatat ndërmjetësuese në Kosovë për implementimin e këtij projektit, pjesë e konsortiumit i
përbërë nga 7 organizata ndërkombëtare ku përfshihen: IFTE (Austri), Confartigianato Salerno (Itali), IMSAD (Turqi), EDA 22 (Bosnia
& Hercegovina), Local Democracy Agency (Mali i Zi) dhe NCDIEL (Maqedoni Veriore). Bazuar në natyrën e projektit ku ndër
elementet kryesore është udhëtimi i ndërmarrësve dhe ndikimit të pandemisë COVID-19, aktivitetet ishin të mangëta në
dakordim me pjesëtarët e tjerë të konsortiumit. Disa prej aktiviteteve të organizuara në kuadër të projektit EYE ishin:
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Pjesëmarrja në takimin vjetorë të të gjitha organizatave implementuese në Bruksel, Belgjikë.
1.
2.
3.
4.

Pjesëmarrja në trajnimet rreth implementimit të projektit në Bruksel, Belgjikë.
Organizimi i sesionit informues rreth projektit EYE në kuadër te javës GEW në bashkpunim me Innovation Centre Kosovo (ICK);
Mbështetja e 7 ndërmarrësve të ri lidhur me procedurën e aplikimit dhe krijimin e biznes planit;
Aprovimi dhe publikimi i një profili për ndërmarrës të ri në plaftformën zyrtare të EYE për të fillu procesin e gjetjes së
ndërmarësit mikpritës.
5. Pjesëmarrja në 6 takime të konsortiumit.
6. Publikimi i njoftimit dhe objektivave të projektit në webfaqen zyrtare të STIKK.
Maj, 2020

Enterprise Europe Network (EEN)
Enterprise Europe Network (EEN) eshte nje program i financuar nga COSME dhe i inicuar nga Komisioni
Europian. STIKK ne partneritet me Prishtina REA jane implementues te ketij program ne Kosovë për ciklin
aktual të këtij projekti që nga muaji maj i këtij viti. EEN ka për qëllim ti asistoj bizneset inovative dhe ato në
rritje ti qasen më lehtë në tregjet ndërkombëtare. Rrjeti EEN është aktiv në më shumë se 60 shtete në botë,
me më shumë se 3000 ekspert dhe rreth 600 organizata anëtare. Përgjatë periudhës maj 2020 deri në fund të
vitit, disa prej aktiviteteve kryesore të EEN Kosova ishin:
1. Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkpunimit me Klubin e Prodhuesëve të Kosovës (KPK);
2. Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkpunimit me Shoqata e Kontablistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SCAAK);
3. Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkpunimit me Innovacion Centre Kosovo (ICK);
4. Oranizimi i sesionit publik informues (Facebook);
5. Krijimi dhe publikimi i 15 profileve të bizneseve nga industria jonë në platformën EEN;
6. Pjesëmarrja në 12 takime me përfaqësues të organizatave tjera të EEN në botë;
7. Organizimi i takimeve B2B si pjesë e KosICT editionit të 9-të;
8. Shpërndarja e 11 njoftimeve për evente të organizuara në kuadër të EEN dhe lajme nga rrjeti;
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9. Pese pjesëmarrje në emisione publike të mediave vendore ku u diskutua mbi EEN;
Korrik 2020

USAID EDGE: Digitalization Path
Projekti "Digitalization Path" u nenshkrua ne korrik te ketij viti dhe është një projekt 15
mujor i financuar nga Projekti i USAID-it për Zhvillim Ekonomik, Qeverisje dhe Rritje të
Ndërmarrjeve, i implementuar nga MASIT (Maqedonia e Veriut) në partneritet me STIKK
(Kosovë) dhe ICT Net (Serbi). Qëllimi kryesor i këtij projekti është të mbështesë NVM-të
nga sektoret e caktuara (pemë dhe perime të freskëta dhe të përpunuara, veshembathje
dhe tekstil, përpunim druri dhe turizëm) nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Serbia në aktivitetet e tyre për të:
(1) Kuptuar më mirë përfitimet e transformimit digjital;
(2) Të analizojnë nivelin e tyre aktual të transformimit digjital dhe të krijojnë Strategji të Transformimit Digjital duke identifikuar
dhe përcaktuar përparësitë e zgjidhjeve të nevojshme të TIK;
(3) Të i mbështesë ata financiarisht në procesin e blerjes dhe zbatimit të zgjidhjeve të TIK-ut në mënyrë që të përmirësojnë
aktivitetet e tyre të biznesit.
Per te arritur te gjitha objektivat e projektit, gjate vitit 2020 u shpallen thirrje te hapura, per #1 për zhvillimin e strategjisë së
personalizuar të transformimit digjital dhe #2 për ndihmë financiare ne zhvillimin e uebfaqeve apo zhvillimin e zgjidhjes ecommerce.
Projekti synon qe ne te tri shtetet pjesemarrese, 60 kompani ne total, te ndihmohen ne zhvillimin e strategjise se personalizuar
te transformimit digjital. Gjate 2020, STIKK arriti te ndihmoj 4 kompani, nga sektori i veshembathjes, perpunimit te drurit dhe
prodhimit te pemeve perimeve, ne zhvillimin e strategjise se digjitalizimit, nepermjet dy konsulenteve vendor te cilet u angazhuan
nga projekti.
Ne thirrjen e dyte, per ndihme financiare per zhvillim te nje uebfaqe apo zgjidhjes eCommerce u paraqiten dy kompani, pas
publikimit te thirrjes.
Per te arritur vizibilitet sa me te madh, si dhe per te terhequr sa me shume aplikant ne keto dy thirrje, STIKK nenshkroi Marreveshje
Mirekuptimi me dy shoqata te prodhuesve vendor: SHPDK-Shoqata e Perpunuesve te Drurit, dhe KAMA- Kosovo Apparel
Marketing Association.
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10-13 dhjetor 2020

ORGANIZIMI I EDICIONIT TË 9-TË TË KONFERENCËS SË TEKNOLOGJISË
KOSICT2020 VIRTUAL EDITION
STIKK edhe gjate vitit 2020 organizoi edicionin e 9-të të KosICT, e cila ka qenë
përzierje e prezantimeve/diskutimeve virtuale dhe fizike nga folës lokal dhe
nderkombëtar. Edicioni i këtij viti u mbajt me 11 – 13 dhjetor, 2020. Këtë vit, numri i
pjesëmarrësve në platforma të ndryshme si KosICT Ueb-Platforma, Youtube dhe
Facebook, ishte mbi 2500.
Dy skenat e konferencës u ndërtuan në ndërtesen e ICK, në të cilën 18 folës lokal
dhe 20 ndërkombëtar shtjelluan tema të ndryshme siç jane: eCommerce,
CyberSecurity, Game Development, Artificial Intelligence, Big Data Analysis,
Internet of Things, Industry 4.0, Digitalization, Branding for the Digital Era, dhe
shumë e shumë të tjera. Folësat present në këtë edicion, ishin përfaqësues të
kompanive të mirënjohura si IBM, Microsoft, Siemens AI, Capgemini, Publicis,
Berlin Games Week, Cloudical, Josephs Open Innovation Lab, dhe shumë të tjera.
KosICT edhe këtë vit, duke vazhduar kështu traditën e mbështetjes dhe promovimit të start-ups, mirëpriti panairin e inovacionit.
Kësaj here ky panair u mbajt virtualisht, ku 15 start-ups patën rastin të tregojnë punën e tyre.
Së fundi, ngjarje e ndërmjetësimit, e organizuar me përkrahjen e Enterprise Europe Network (EEN), bashkoi 90 biznese lokale dhe
nderkomëtare për gjatë dy ditëve me takime private dhe ekplorim të bashkëpunimeve potenciale.
KosICT u mbyll me finalen e madhe të garës KosICT CS:GO Masters, në të cilën tetë nga ekipet më të mira në rajon konkuruan për
fitimin e çmimit të parë prej 4,000.00 Eurove.
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CEREMONIA HAPËSE
KosICT 2020 u hap zyrtarisht nga Zv. Drejtori i Bordit të Drejtorëve të STIKK, Z. Çelik
Nimani, i cili ju uroi mirëseardhje të gjithë pjesëmarrësve virtual dhe i prezantoi temat
kryesore që do të shtjelloheshin në dy ditët në vazhdim. Fjalën më pas e mori Zv.
Ambasadorja e Norvegjisë në Republikën e Kosovës, Znj. Jenny Sørvold, e cila theksoi se
mbështetja e vazhdueshme e Ambasadës së Norvegjisë është zgjëruar edhe në
komunitetin e TIK të Kosovës. Znj. Sørvold gjithashtu foli për planet e Ambasadës për të
ardhmen në lidhje me rritjen e industrisë rajonale të TIK.

PREZENTIMI HAPËS
Edicioni 2020 i KosICT-së sjelli shumë folës me prejardhje të ndryshme, ku të gjithë shprehën energji dhe entuziazëm për këtë
event.
Një nga folësit ishte Mr. Bernd Blumoser, Udhëheqës i Inovacionit në Siemens AI Lab, i cili foli për Inteligjencën artificiale dhe të
ardhmen e punës. Mr. Blumoser shtjelloi se si Inteligjenca artificiale do të ndikoj në punën tone të përditshme në të ardhmen.
Në ditën e dytë shumë folës, mysafir, vullnetarë, dhe pjesëmarrës ishin prezent. KosICT ua mundësoi edhe njerëzve që nuk ishin
prezent të merrnin informata për zhvillimin e këtij programi, duke postuar drejtëpërdrejtë në rrjete sociale.
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ProCredit Bank MAIN STAGE

Programi i ditës së parë në skenën kryesore ProCredit
Bank u pasurua gjithashtu nga dy panelet tjera te
sponzorizuara nga projekti ICT for Kosovo’s Growth, i pari i fokusuar në CyberSecurity: Where
we are & where we should be?, ndërsa paneli i dytë diskutoi temën Telehealth: Remote
Monitoring & Tele-consultation. Këto tema u diskutuan nga ekspertë të fushave përkatëse siç
ishin: Dr. George Sharkov, Këshilltarë për Cyber Security i ministrit për mbrojtje në Bullgari, Prof.
Dr. Mitko Bogdanoski, Prodekan në Akademinë Militare “General Mihailo Apostoski”, Dr.
Pantelis Angelidis, Profesor i Shëndetit Digjital në Universitetin e Maqedonisë së Veriut, Dr.
Nikolaos Gkouvas, President i Informatikës dhe Inovacionit në Shoqatën Psikiatrike në Greqi.
Duke qëndruar në temën e Digital Health, tema përmbyllëse e ditës së parë në skenen kryesore ProCredit Bank ishte Digital
Health: How Technology is bringing Doctors closer to us, e sjellur tek ne nga Mr. Christian Schultz, anëtar i Bordit në Health Hackers
e.V. Tema shtjelloi zhvillimet e ndryshme në industrinë e mjeksisë, veçanërisht gjatë pandemisë COVID-19, e cila synon të sjell më
afër doktorët dhe pacientët.
Dita e dytë e prezantimeve dhe diskutimeve në skenen kryesore ProCredit Bank filloi me një prezantim nga Mr. Brian Kissman,
Drejtor i Shkollës në American School of Kosovo, i cili foli për ndikimin që COVID-19 ka pasur në fushën e edukimit dhe si ata u
janë përshtatur këtyre ndryshimeve përmes mësimit digjital. Tema e rradhës ishte Innovation as a means of Survival and was
delivered by Dr. Benedikt Hockmayr, Drejtor Ekzekutiv ne Josephs Innovation Labs. Përmes prezantimit të tij, Dr. Hockmayr ndau
me ne njohuritë e tij se si inovacioni është velga më e mirë që kompanitë posedojnë në luftën për mbijetesë dhe rëndësia që ajo
vegël ka në zhvillimin e sukesshëm të kompanisë
Një panel diskutimi për eCommerce & ePayments, e sponzorizuar nga sponzori premium i fesivalit, ProCredit Bank, bashkoi
panelistet Znj. Argjira Kadrijaj, Udhëheqëse e Zhvillimit Biznesor në bankën ProCredit, Znj. Ermira Kadriu, Menaxhere e Imazhit të
brendit në GNTC Group (Gorenje) dhe Znj. Donjeta Sahatçiu, Partnere dhe Drejtoreshë Ekzekutive në Rrota. Paneli u drejtua nga
Znj. Zana Tabaku, Drejtoreshë Ekzekutive në AppDec. Diskutimi shtjelloi eCommerce dhe ePayments nga aspekte të ndryshme
dhe ndikimin që kanë pasur ne udhëheqjen e një biznesi të suksesshëm.
Edicioni i nëntë i festivalit të teknologjisë KosICT u përmbyll nga drejtoresha ekzekutive e Shoqatës së TIK në Kosovë (STIKK), Znj.
Vjollca Çavolli, e cila si organizatore e KosICT falenderoi folësat, sponzorët & partnerët dhe te gjithë ekipin realizues për kontributin
e dhënë gjatë kësaj konference. Ajo gjithashtu falenderoi edhe publikun virtual për interesimin e tyre, i cili e bëri këtë edicion të
suksesshëm.
Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë, Kosovë
+381 38 77 11 80 ext. 501 | info@stikk.org | www.stikk.org

19

RAPORTI VJETOR 2020
Kutia DEVELOPERS STAGE
Skena e zhvilluesve Kutia, e fokusuar në prezantime teknike, ofroi njohuri në gjuhët
programuese më të fundit, zhvillimet dhe karakteristikat e fundit dhe gjithashtu i vuri ne
fokus detajet në aspektin teknologjik rreth temave siç ishin: Artificial Intelligence, Social
Media si një vegël për eCommerce, Project Management, Spotify, Quality of Education
dhe rëndesia e trajnimeve ndër të tjera.
Pjesë e temave interesante të diskutuara gjatë dy ditëve në skenën e zhvilluesve Kutia,
padyshim se ishte edhe biseda me njërin nga artistët rajonal me më së shumti streams
në Spotify, Capital T, me të cilin u diskutuan efektet që ka pasur disponueshmëria e
Spotify në tregun tonë në industrinë e muzikës rajonale dhe ndikimi që mund ta ketë në
të ardhmen.

B2B Brokerage Event
Si pasojë e masave të marra nga qeveria për parandalimin e përhapjes së COVID-19, Bussines Lounge këtë edicion u zëvnendësua
me një ngjarje virtuale rrjetëzimi nën përkrahjen e Enterprise Europe Network (EEN). Përmes b2mach platformës së rrjetëzimit,
kompanitë pjesëmarrëse patën rastin të aranzhojnë takime private dhe të hulumtojnë mundësitë e bashkëpunimeve dhe
partneriteteve potenciale. Më poshtë mund të gjeni disa nga statistikat kryesore nga gjarja dy ditore e rrjetëzimit, duke bashkuar
kështu kompani rajonale dhe ndërkombëtare. Kjo ngjarje ishte pjese e integruar e festivalit të teknologjisë KosICT.

KËNDI I INOVACIONIT
Duke vazhduar traditën e mbështetjes dhe promovimit të punës së Startup-eve premtues rajonal, të ardhur nga Qendra e
Inovacionit të Kosovës (ICK), pjesë tjetër e rëndësishme e edicionit të nëntë te KosICT ishte edhe panairi vitrtual i inovacionit. 15
startup kompani të reja dhe inovative, secila me prezantimet dhe video thirrjet live me pjesëmarrës u prezantuan në panairin e
këtij viti. Gjatë dy ditëve të festivalit, startup-at e përzgjedhur patën mundësinë të tregojnë më shumë rreth punës së tyre, pasionit
për teknologjine dhe ndërmarrësinë dhe të diskutojnë me pjesëmarrësit në lidhje me produktet dhe investimet potenciale.
Poashtu, një nga shtandet e panairit te inovacionit ishte i rezervuar për projektin ICT for Kosovo’s Growth, në të cilin ata i fokusuan
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qëllimet kryesore të projektit dhe pjesëmarrësit patën mundësi të informohen rreth pjesëve të ndryshme të projektit dhe se si
mund të perfitojnë nga ai.

E-GAME TOURNAMENT
Komuniteti i lojrave dhe eSports në Kosovë po rritet çdo ditë e më shumë dhe ky komunitet
përbëhet nga profesionistë dhe entuziastë të TIK, target grup ky i rëndësishem per festivalin
e teknologjisë KosICT. Duke vazhduar traditën e promovimit dhe nxitjes së lojrave
profesionale dhe konkurruese, për edicionin e nëntë, KosICT në bashkëpunim me Xportal
eSports, organizoi garën KosICT CS:GO Masters, duke bashkuar lojtarët më të mirë në
Counter Strike në Kosovë dhe rajon për beteja dhe çmim final prej 4,000.00 euro.
Thirrja për ekipe pjesëmarrëse u hap nga gara dhe u mbajten 4 kualifikime, secili nga to me
përbërje prej 128 ekipeve, duke përzgjedhur ekipet më të mira për të u kualifikuar në fazat
grupore dhe garën finale.
Më poshtë mund të gjeni të gjitha llojet e informatave në lidhje me kualifikimin, fazat grupore, lojërat shtesë dhe statistikat e
përgjithshme të garës KosICT CS:GO Masters. Statistikat u siguruan nga platforma Twitch.

Objektivi 4. Krijimi i kushteve për veprimtari të qëndrueshme të STIKK-ut
03 mars 2020

Kuvendi i XII-të i STIKK

Prishtinë, 03 mars 2020 – Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe të
Komunikimit të Kosovës [STIKK], të martën organizoi takimin e dymbëdhjetë
(XII) të Kuvendit gjatë të cilit u prezantuan para anëtarëve rezultatet dhe të
arriturat e STIKK-ut gjatë viti 2019, si dhe u diskutuan aktivitetet e planifikuara
për vitin 2020. Planet dhe aktivitetet e diskutuara me të gjithë të pranishimit
në Kuvend janë të konceptuara në mënyrë që të vazhdojnë angazhimin dhe
përforcojnë misionin e STIKK-ut që ka të bëjë me përmirësimin e ambientit të
të bërit biznes për sektorin tonë dhe të ngris nivelin e konkurueshmërisë së
kompanive vendore në tregjet ndërkomëtare.
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Në takminin e XII-të të Kuvendit të STIKK, kishim nderin ta mirëpresim Kryeministrin e Republikës së Kosovës, z. Albin Kurti, i cili
bëri hapjen e këtij takimi duke ju drejtuar anëtarëve të pranishëm ku theksoi rëndësinë e sektorit të TIK-ut në zhvillimin ekonomik
të vendit tonë, si dhe shprehi gaditshmërinë për mbështetje institucionale në zhvillim të sektorit.
Gjatë fjalimit të tij, Kryeministri tregoi edhe për disa prioritete të qeverisë së vendit që kanë të bëjnë me sektorin tonë e ndër të
cilat përfshihen: ofrimi i trajnimeve për mësimdhënës në mënyrë që ata ti përshtaten trendeve të teknologjisë dhe kërkesave të
tregut, themelimi i qendrave të teknologjisë me infrastrukturë të qëndrueshme dhe tërheqëse për kompanitë ndërkombëtare
dhe vendore, zhvillimi i politikave stimuluese për mbështetjen e TIK-ut në veçanti për kompani të reja (start-ups) dhe miratimi i
standardeve ndërkombëtare përkatëse të TIK-ut për institucionet publike dhe biznese. Përveç Kryeministrit, në Kuvendin e XII-të
të STIKK, të pranishëm ishin edhe mysafirë special znj. Leonora Kusari – BERZH, znj.
Fjolla Restelica – Projekti KODE i Bankës Botërore dhe z. Ahmet Jetullahu – REA Prishtina (EU support for the competitiveness of
Kosovo’s ICT sector). Mysafirët prezantuan para anëtarëve projektet e tyre të cilat ndërlidhen ngusht me zhvillimin e sektorit të
TIK-ut në vendin tonë, si dhe mundësitë e ndryshme për angazhimin e kompanive anëtarë në realizimin e këtyre projekteve.
Pas fjalimeve të mysafirëve të Kuvendit, Drejtoresha Ekzekutive e STIKK, znj. Vjollca Çavolli prezantoi një përmbledhje të
aktiviteteve dhe të arriturave brenda vitit 2019, si dhe shpalosi disa nga planet për vitin 2020. Anëtarët e Bordit të STIKK, z, Arianit
Fazliu dhe z. Çelik Nimani vazhduan me prezantimin e raportit vjetorë të STIKK, si dhe planin e punës dhe buxhetin e shoqatës
për vitin 2020.
Pika e fundit e rendit të ditës së Kuvendit të XII-të të anëtarëve të shoqatës kishte të bënte me përzgjedhjen e anëtarëve të ri të
Bordit të STIKK, ku pas procesit të votimit, u konfirmuan anëtarët e ri të bordit, e që janë: znj. Donjeta Sahatçiu (Kryetare e Bordit),
z. Çelik Nimani (Nën-kryetar i Bordit), z. Arianit Fazliu, znj. Zana Budima, znj. Hana Qerimi, z. Astrit Desku, z. Astrit Leti, z. Valon
Canhasi dhe z. Dardan Velija.

Rexhep Mala 28A, 10000 Prishtinë, Kosovë
+381 38 77 11 80 ext. 501 | info@stikk.org | www.stikk.org

22

RAPORTI VJETOR 2020
APLIKIMI I STIKK NE THIRRJE PER PROJEKTE
STIKK aplikon në thirrje për projekte me tema të cilat synojnë ta përforcojnë rolin e TIK në Kosovë. STIKK aplikoi në këto thirrje për
aplikim: ADA (projekti: Summer Coding Camp), ne USAID EDGE (projekti: Femme Preneurs), US Embassy (projekti: Bridge
Initiative), ne USAID EDGE (projekti: Digitalization Path, si partner i MASIT), ne SIDA (projekti: Femme Preneurs - Digitalizing
women owned businesses), ne US Embassy (projekti:Femme Preneurs - Sharing knowledge on C level executives between
women in Kosovo and USA), US Department of State (projekti: TechCamp Kosovo), ne DRC (projekti: Zhvillimi i rinise RAE permes
kodimit).
Nga keto thirrje, STIKK ka pranuar pergjegje pozitive nga: Komisionin Evropian (projekti: Erasmus for Entrepreneurs në
konzorcium me 6 shtete: Italia, Mali i Zi, Maqedonia Veriore, Bosna dhe Hercegovina, Austria dhe Turqia), USAID EDGE (projekti
Digitalization Path si partner te MASIT), Komisioni Europian (projekti: Enterprise Europe Network, si partner me Prishtina REA),
ADA (projekti: Summer Coding Camp) dhe US Embassy (projekti: Femme Preneurs - Sharing knowledge on C level executives
between women in Kosovo and USA).

Objektivi 5. Mbështetja e anëtarëve në ushtrimin e përgjegjësisë sociale në sektorin e TIK
14 shkurt, 10 qershor dhe 21 tetor 2019

DHURIMI VULLNETAR I GJAKUT NGA STIKK DHE ICK
Në ambientet e ICK-së u mbajt aksioni tradicional i dhurimit të gjakut, ku gjatë 6 marsit është mbajt aksioni me moton "Every
Drop Counts. Donate blood", me 28 korrik me moton "Charge a Life. Donate Blod. Donate Life" dhe me daten 8 dhjetor me moton
“Donate Blode-Give the Gift of Life”. Në aksionin për dhurimin vullnetar të gjakut morrën pjesë stafi i STIKK, ICK, përfaqësues të
kompanive anëtare të STIKK, ekipet e inkubatorit të ICK-së, si dhe partnerët tanë.
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TË HYRAT DHE SHPENZIMET
Të hyrat
Gjatë vitit 2020, të hyrat e STIKK ishin 139,642.90 € (52.4 % më pak krahasuar me 266,331.00 € të vitit 2019), dhe atë nga 4 burime
të mjeteve: EYE, EEN, ADA, EDGE, Komuna e Prishtines, si dhe të hyrat nga STIKK (anëtarësia, pjesëmarrja në trajnime dhe
aktivitete tjera, sponzorizimet).

KRAHASIMI I TË HYRAVE 2019 & 2020

TË HYRAT 2020

€ 300,000
€ 250,000

10%

€ 200,000
€ 150,000

Projekte/Aktivitete

€ 100,000

Anëtarësitë

€ 50,000
€0

Të hyrat nga projektet

Të hyrat nga anëtarësitë

2020

€ 126,023

€ 13,620

2019

€ 249,825

€ 19,291
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Shpenzimet
Gjatë periudhës raportuese, shpenzimet kapin shumën prej 114,822.50 € (37.11% më pak krahasuar me 302,255.00 € në vitin 2019).
Disa nga projektet nuk janë mbyllur këtë fundvit, pasi që edhe kontratat, por edhe kohëzgjatja është e ndryshme. Pasqyra e
shpenzimeve në detaje është e prezantuar ne tabelën në vazhdim:

SHPENZIMET 2020 TE DETAJUARA
Shpenzimet e stafit

KRAHASIMI I SHPENZIMEVE 2019 & 2020
€ 59 574,20

€ 120,000

Shpenzimet e brendimit të sektorit

€ 9 540,00

€ 100,000

Shpenzimet e trajnimit

€ 6 358,64

€ 80,000

€ 26 002,00

€ 60,000

€ 1 180,00

€ 40,000

Shpenzimet e KosICT 2020
Shpenzimet e auditimit
Shpenzimet administrative

€ 10 806,31

Shpezimet e transportit lokal

€ 737,35

Shpenzimet e transportit ndërkombëtar

€ 624,00
TOTALI:
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€ 114 822,50

€ 20,000
€0

Shpenzimet stafit

Trajnime

KosICT

2020

€ 59,574

€ 6,359

€ 26,002

2019

€ 110,505

€ 60,861

€ 57,005
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MBLEDHJET E BORDIT TË STIKK
Gjatë kësaj periudhe raportuese janë mbajtur 8 mbledhje të Bordit (6 të rregullta, 2 të jashtëzakonshme).

Mbledhja 65: 21 janar 2020 (e rregullt)
Pikat e rendit të ditës të cilat u diskutuan gjatë kësaj mbledhjeje:
1.

Aprovimi i procesverbalit të mbledhjes së rregulltë të 64-të, të mbajtur më 21 nëntor 2019;

2.

Diskutimi dhe aprovimi i raportit tremujor tetor-dhjetor 2019

3.

Diskutimi dhe aprovimi i raportit vjetor 2019

4. Caktimi i datës për Mbledhje të Kuvendit
5.

Caktimi i një përfaqësuesi në Bordin e ICK

6. Raportimi nga komitetet permanente të ngjarjeve, operativës dhe të zhvillimit; (pakot e anëtarësisë)
7. Drafti i planit te punes per 2020
8. Të ndryshme.

Vendimet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Procesverbali i mbledhjes se 64-të u aprovua nga anëtarët e bordit që ishin të pranishëm. Abstenuan Vigani dhe Çeliku pasiqë
nuk ishin në takimin e fundit të bordit.
Raporti tremujor tetor-dhjetor 2019 aprovohet unanimisht
Raporti vjetor 2019 aprovohet unanimisht.
U vendos qe Mbledhja e Kuvendit te mbahet me 3 mars 2020 ne hotel Garden
U vendos qe kjo pike te diskutohet ne mbledhjen e rradhes se Bordit
Nuk pat ndonje risi nga puna e komiteteve
Ti dërgohet një reminder të gjithë anëtarëve të boardit dhe të komunikohet se kan edhe një javë kohë që ti dergojnë propozimet
e tyre lidhur me planin e punës 2020.
U shqyrtuan propozimet për ndryshime në statutin e STIKK. Propozimet kishin të bëjnë me mandatin e pjesëtarëve të Bordit
dhe votimin elektronit të anëtarëve të STIKK për qështje të caktuara.
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Mbledhja 66: 2 Prill 2020 (e rregullt)
Pikat e rendit të ditës të cilat u diskutuan gjatë kësaj mbledhjeje:
1.

Aprovimi i procesverbalit të mbledhjes së rregullt të 65-të, të mbajtur më 21 janar 2020;

2.

Diskutimi dhe aprovimi i raportit tremujor janar-mars 2020;

3.

Caktimi i datave fikse për mbledhjet e ardhshme të bordit (2020);

4. Caktimi i anëtarëve në komitetet permanente;
5.

Masat për COVID-19 adresuar Ministrive përgjegjëse me deklaratë;

6. Adresimi i kërkesave të pranuara nga anëtarësia në mbledhjen e XII-të të Kuvendit;
7. Të ndryshme
Vendimet:
1.

Procesverbali i mbledhjes së 65-të u aprovua unanimisht nga anëtarët me të drejtë vote, ndërsa anëtarët e ri të bordit nuk
votuan.

2.

Raporti tremujor u aprovua me keto sugjerime shtese: Të presim përgjigje nga donatorët e projekteve të propozuara dhe në
bazë të tyre të vendoset se cila aktivitete të planifikura do të realizohen e cilat duhet të largohen nga Plani I Punës 2020. Ti
drejtohemi MZHE-së lidhur me mbështetjen financiare për Sigurimin Fizik të Tech Park Prishtina. Këto shpenzime nuk po
mundet me i mbulu STIKK dhe të shohim nëse mundet MZHE ta marr përsipër këtë kosto. Në rast se kjo nuk është e mundshme,
të eksplorohet mundësia e kthimit të Tech Park Prishtina nën menaxhimin e MZHE-së.

3.

Unanimisht u aprovuan të gjitha datat e propozuara për takimet e rradhës së bordit të STIKK. Edhe orari i takimeve, 15:00 – 16:30,
u aprovua nga anëtarët e bordit.

4. Vendimet e kesaj pike jane si ne vijim: Zyra Ekzekutive të krijoj dhe dërgoj tek të gjithë anëtarët e bordit një form për paraqitje
vullnetare në tri komitetet permanente të STIKK; Lidhur me grupet punuese, u vendos që në çdo grup punues të jetë të paktën
nga një anëtarë I bordit në mënyrë që të mos ngecin punët; U vendos që takimet e komiteteve të jenë “Open for all” dhe e drejte
e komitetit është të ftoj në takime kënd do që e shohin të arsyeshme dhe nevojshme për temën në fjalë.
5.

Të ju dërgohet të gjithë anëtarëve një email dhe forme ku ata do të mund ti shprehin shqetësimet dhe paknaqësite e tyre lidhur
me situatën e krijuar nga pandemia COVID-19 dhe t’iu kërkohet që brenda 2 jave të kthejnë pergjigje; Në bazë të të dhënave
nga anëtarët të përpilohet një deklaratë në emer të komunitetit të TIK-ut dhe t’iu drejtohet Ministrive dhe Institucioneve
relevante.
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6. Lidhur me krijimin e një grupi punues për resurse njerëzore do të vendoset në takimin e rradhës së Komitetit të Operativës;
Lidhur me votimin e anëtarëve, u diskutua ndryshime nga 2/3 në shumicë e votave për aprovimin e proceseve. Kjo pikë duhet
të shikohet edhe nga ana e ligjit për OJQ para se të vendoset; Lidhur me votimet elektronike, ky opcion u diskutua dhe aprovua
nga anëtarët e bordit për raste kur përgjigja nga anëtarët është e nevojshme dhe nuk ka kohë të mjaftueshme që të organizohet
një seancë e jashtzakonshme e Kuvendit. Në raste kur ka nevojë për votim elektronik, anëtarëve fillimisht duhet ti dërgohet një
email njoftues me qështjen që duhet votuar dhe njoftimin për hapjen dhe mbylljen e periudhës votuese. Në rast se në votimin
e parë nuk ka vota të mjaftueshme (shumica) për aprovimin e qështjes në fjalë, duhet të organizohet periudha e dytë e votimit
brenda periudhës prej 30 ditëve.
7. Nen te ndryshme u diskutua per 2 pika:
a) Iniciativa Bridge- Lidhur me Iniciativën BRIDGE është vendos që të jetë e hapur për të gjithë pjesmarrësit dhe deri në
një periudhë tjetër të mbahet online. Ti dërgohet të gjithë anëtarëve një formë ku ata shprehin interesim për organizimin
e moduleve të ndryshme nën umbrellën e BRIDGE dhe në bazë të interesimit të tyre të caktohen datat për mbajtjen e
workshopeve.

b) Sa i përket projektit të REA Prishtina (WeGlobal) lidhur me kërkesën e tyre për organizimin e trajnimeve të TIK-ut, u
vendos që të dërgohet një reagim nga STIKK, me këshilla se cfarë lloje të trajnimeve duhet të organizohen e çfare jo,
veçanërisht me fokus në nevojet e shkaktuara nga COVID-19. Për detaje, të presim krijimin e grupit punues për Burime
Njerëzore të cilët pastaj do të adresojnë nevojat specifike për fuqinë punëtore në tregun tonë dhe krijojnë një Guide
Book (Doracak) i cili do të ndahet me të gjitha grupet e interesit (donatorët, ministritë dhe institucionet akademike.)
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Mbledhja 67: 2 korrik 2020 (e rregullte)
Pikat e rendit të ditës të cilat u diskutuan gjatë kësaj mbledhjeje:
1.

Aprovimi i procesverbalit të mbledhjes së rregullt të 66-të, të mbajtur me 2 prill 2020;

2.

Diskutimi dhe aprovimi i raportit tremujor prill - qershor 2020:

3.

Raportimi nga udhëheqësit e komiteteve permanente të ngjarjeve, operativës dhe të zhvillimit;

4. Diskutim mbi gjendjen aktuale ekonomike të anëtarëve dhe hapat që STIKK mund t’i ndërmerr;
5.

Diskutim dhe planifikim rreth festivalit KosICT 2020;

6. Të ndryshme;
Vendimet:
1.

Procesverbali i mbledhjes se rregullt te 66-te u aprovua unanimisht.

2.

Raporti tremujor prill – qershor 2020 u aprovua unanimisht nga anëtarët e bordit. Në mënyrë që raportet tremujore të jenë sa
më të qarta dhe të përcillet progresi më lehtë, nga bordi u kërkua që për periudhat e radhës të raportimit të përgaditet edhe
një “Executive Summary (One-Pager)” ku edhe vizualisht mund të përmbledhen pikat kryesore të raportit tremujor.

3.

U diskutua edhe njëherë rëndësia e rishikimit të pakove të anëtarësisë dhe komiteti për zhvillim e caktoi këtë pikë si prioritet
per takimin e radhes se Bordit.

4. Datat për organizimin e edicionit të 9-të të KosICT-së u konfirmuan të jenë 15 & 16 Tetor, 2020. Bazuar në masat parandaluese
të Qeverisë lidhur me COVID-19 dhe pasigurinë se KosICT do të mund të organizohet si çdo vit më parë u diskutua të krijohen
2 scenario: Hybrid – Prezencë fizike për audiencën vendore ndërsa virtuale për të tjerët: dhe Virtual – Ky edicion të jetë krejtësisht
virtual.

5. N/A
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Mbledhja 68: 24 shtator 2020 (e rregullt)
Pikat e rendit të ditës të cilat u diskutuan gjatë kësaj mbledhjeje:
1.

Aprovimi i procesverbalit të mbledhjes së rregullt të 67-të, të mbajtur me 2 korrik 2020;

2.

Raportimi nga udhëheqësit e komiteteve permanente të ngjarjeve, operativës dhe tëzhvillimit;

3.

Diskutim, planifikim dhe organizim i KosICT 2020;

4. Të ndryshme;
Vendimet:
1.

Procesverbali i mbledhjes së 67-të u aprovua unanimisht nga anëtarët që ishin pjesëmarrës në këtë mbledhje.

2.

U vendos që për takimet e rradhës të komiteteve përkatëse t’iu dërgohet ftesë për pjesëmarrje anëtarëve të tjerë të bordit që
edhe ata të mund të kontribojnë.

3.

Bordit do ti dërgohet draft agjenda në formatin Google Sheets në mënyrë që ata të japin propozimet e tyre lidhur me folësit
dhe temat.

4. a) Propozimi i dy personave (anëtarëve) për të qenë pjesë e bordit të ICK-së; U propozuan Zana Budima dhe Celik Nimani
b) Diskutim mbi gjendjen financiare të STIKK: Diskutimi rreth gjendjes financiare të STIKK është shtyer për takimin e radhës së
bordit më 29.10.2020 pasiqë në këtë takim do të diskutohet edhe raporti 3 mujor i shoqatës.
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Mbledhja 69: 29 tetor 2020 (e rregullt)
Pikat e rendit të ditës të cilat u diskutuan gjatë kësaj mbledhjeje:
1.
2.
3.
4.

Aprovimi i procesverbalit të mbledhjes së rregullt të 68-të, të mbajtur me 24 shtator 2020;
Raportimi, diskutimi dhe aprovimi i raportit të qerekmujorit të tretë (Korrik-Gusht-Shtator 2020);
Diskutimi dhe aprovimi i manualit financiar me ndryshimet e propozuara rreth pagesave në vlera të vogla;
Diskutim, planifikim dhe organizim i KosICT 2020;
5. Te ndryshme
Vendimet:
1.

Procesverbali i mbledhjes se 68-të u aprovua unanimisht

2.

Raporti financiar dhe narrativ i qerekmujorit të tretë (Korrik-Gusht- Shtator) u aprovua unanimisht.

3.

Pas diskutimit të propozimit dhe kërkesës për ndryshim të manualit financiar, kjo kërkesë u aprovua nga anëtarët e bordit.

4. Anëtarët e Bordit të rishikojnë agjendën për dy ditët e konferencës dhe të propozojnë folës që do të mund të ishin pjesë e
programit. Anëtarët e Bordit kërkuan që të ju ri- dërgohen edhe njëherë pakot e sponsorizimit në mënyrë që të shohin
mundësinë e sigurimit të fondeve për KosICT e STIKK në përgjithësi.
5.

Premtimet dhe kërkesat e Kuvendit të anëtarëve të STIKK; Bordi u njoftua nga Drejtoresha Ekzekutive se kërkesa e kuvendit
për kijimin e një komiteti për trajnime dhe HR veçse është iniciuar pas takimit me z. Besim Ilazi nga Cacttus Education. Z. Ilazi
ka mbet ti përzgjedh anëtarët fillestarë të këtij komiteti dhe të organizoj takimin e parë, me ndihmë të Zyrës Ekzekutive
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Mbledhja 70: 3 dhjetor (e rregullt)
Pikat e rendit të ditës të cilat u diskutuan gjatë kësaj mbledhjeje:
1.

Aprovimi i procesverbalit të mbledhjes së rregulltë të 69-të, të mbajtur më 29 tetor 2020;

2.

Diskutim, planifikim dhe organizim i KosICT 2020;

3.

Diskutim mbi draftin e planit të punës për vitin 2021;

4. Diskutim, planifikim dhe organizim i Kuvendit të Anëtarëve (XIII) për dhjetor, 2020
5.

Të ndryshme

Vendimet:
1.

Procesverbali i mbledhjes se 69-të u aprovua unanimisht

2.

U analizu dhe u aprovua agjenda e KosICT20, ku per hapje te KosICT do te jete Celik Nimani si nenkryetar i Bordit te STIKK dhe
Ambasadori Norvegjez, si dhe u diskutuan dhe u vendosen propozimet finale te disa nga temat te cilat ishin ne agjende.

3.

U prezantua nga Ekzekutivi drafti i pare i Planit te Punes 2021 dhe u percaktua afati kohor prej 10 dite per komentim nga ana e
bordit.

4. Gjate diskutimit rreth organizimit te Kuvendit te Anetareve, u vendos qe Kuvendi te mbahet ne muajin Janar 2021.
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Mbledhja 71: 15 dhjetor (e jashtëzakonshme)
Pikat e rendit të ditës të cilat u diskutuan gjatë kësaj mbledhjeje:
1.

Diskutim mbi draftin e Planit të Punës për vitin 2021;

2. Diskutim, planifikim dhe organizim i Kuvendit të Anëtarëve (XIII)

Vendimet:
1.

Gjate diskutimit te Plani te Punes te prezantuar ne mbledhjen paraprake, anetaret e bordit paten disa komente dhe u
dakorduam qe te mbahet nje takim fizik dhe te debatohet mbi riorganizmin e planit te punes, si dhe zhvillimin/pozicionimin e
STIKK ne 3-5 vitet e ardheshme.

Mbledhja 72 (workshop): 19 dhjetor (e jashtëzakonshme)

Pikat e rendit të ditës të cilat u diskutuan gjatë këtij workshopi jane:
1.

Planin e Punës 2021

2. Pozicionimi i STIKK në 3-5 vitet e ardhshme.

Vendimet:
1.

Me kerkese te Bordit te STIKK, u kerkua ndryshimi i struktures se Planit te Punes me fokus ne 3 objektiva: 1.Fuqizimi i rrjetit dhe
rritja e anetareve; 2. Ngritja e ndikimit ne komunitet (me fokus te veqante tek Institucionet) dhe 3. Fokus i vecante ne arritjen e
qendrueshmerise se STIKK.

2.

Takimi i radhes se Kuvendit te STIKK, do te mbahet ne fund te muajit Janar apo fillim te muajit Shkurt 2021.
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