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Projekti 1. 

 

Mbështetje në procesin e pajtimit në Kosovë përmes ngritjes së vetëdijes për çështjen e 

personave të pagjetur 

01.03.2020. - 31.05.2020 

. 
OJQ Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike ka realizuar projektin të mbështetur nga Qendra 

për edukimin e qytetarëve (QQE) si pjesë e projektit të gjerë të quajtur “Aktivizimi i sektorit civil 

për pajtimin në rajonin e ish-Jugosllavisë, mbështetje për REKOM-in”, që do të merret me procesin 

e pajtimit në Kosovë përmes ndërgjegjësimit për çështjen e personave të pagjetur. 

 

Qëllimi kryesor i projektit ishte të mbështesë pajtimin në Kosovë përmes ngritjes së vetëdijes për 

personat e zhdukur. 

 

Objektivat specifike ishin:  

• Të identifikojë ndërgjegjësimin e publikut për çështjen e personave të zhdukur. 
• Të ndërgjegjësohet publiku për çështjen e personave të pagjetur dhe punën e REKOM-it 

 

Projekti 2 

Asistencë për institucionet e integruara gjyqësore në veri të Kosovës 

01.10.2019. - 30.04.2020 
 

 

OJQ Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike ka zbatuar projektin “Përmirësimi i performancës 

së gjyqësorit dhe prokurorisë dhe qasja në drejtësi në Kosovë – Asistencë për institucionet e 

integruara gjyqësore në veri të Kosovës”, të mbështetur nga UNMIK-u. 

 

Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte përmirësimi i administrimit të drejtësisë në veri të 

Kosovës. 

 

Projekti ishte i përbërë nga dy komponentë: 

Komponenti 1 përfshin mbështetjen për Gjykatën Themelore të Mitrovicës për pastrimin e lëndëve 

të pazgjidhura përmes kontraktimit të 3 bashkëpunëtorëve juridikë dhe 10 përkthyesve; ndësa 

Komponenti 2 përfshin trajnimin e synuar për avokatët e rinj dhe praktikantët ligjorë nga veriu i 

Kosovës, i cili do të çojë në krijimin e Qendrës Ligjore të Trajnimit. 
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Projekti 3. 

Përmirësimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në punën e Policisë së Kosovës në veri të 

Kosovës 

01.01.2020. - 31.05.2020. 

 

 

 

OJQ Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike ka realizuar projektin e mbështetur nga Qeveria 

e Kosovës – Zyra e Komisionerit për Gjuhët që merret me përmirësimin e gjuhëve zyrtare në punën 

e Policisë së Kosovës në veri të Kosovës. 

 

Qëllimi i këtij projekti ishte përmirësimi i përdorimit të gjuhës serbe në formë cirilike, si një nga 

gjuhët zyrtare në Kosovë.  

 

Qëllimi kryesor i projektit ishte: 

 Së pari të përcaktohet dhe më pas të përmirësohet cilësia e përdorimit të gjuhës serbe në 

punën e Policisë së Kosovës.  

 Të përcaktojë dhe korrigjojë cilësinë e përkthimit të formularëve zyrtarë që policia përdor 

në aktivitetet e saj të përditshme. 

  

Projekti u realizua përmes aktiviteteve të mëposhtme:          

 Hulumtimi në terren në katër komunat veriore, i përbërë nga kërkimet dhe fokus grupet. 

 Konferenca publike 

 Realizimi i analizës së ekspertëve me rekomandime për përmirësimin e gjuhës serbe si 

gjuhë zyrtare në Kosovë. 

 Kampanja mediale – Dy emisione televizive dhe dy emisione në radio.  

 Aktivitetet e vizibilitetit – materialet promovuese, billbordat. 

 

 

Projekti 4. 

Integrimi i komunitetit përtej barrierave në Mitrovicë 

01.11.2019. - 30.04.2020. 

 

 
Projekti “Integrimi i Komunitetit përtej barrierave në Mitrovicë” u zbatua nga OJQ ACDC në 

bashkëpunim me OJQ “Forumi Kosovar për Shoqërinë Gjithëpërfshirëse” (KFIS), i mbështetur 

nga Dispozitat e granteve të Departamentit të Shtetit të SHBA-së” në Prishtinë. 

 

Qëllimi i këtij projekti ishte thyerja e barrierave ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve në 

Mitrovicë, rivendosja e marrëdhënieve ndërmjet palëve të ndara në një shoqëri paqësore, 
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mirëfunksionale dhe prosperuese përmes ndërtimit të kapaciteteve të të rinjve në avokim dhe 

lobimit të interesit të tyre personal gjatë proceseve të Integrimit Evropian. 

Gjatë realizimit të këtij projekti, nga 1.11.2019 deri më 30.04.2020, u organizuan një sërë takimesh 

multietnike, si dhe punëtori kreative dhe ligjërata me folës të ftuar, përfaqësues të vendimmarrjes 

nga komuniteti, sportistë, biznesmenë dhe individë të tjerë të suksesshëm të cilët do t'i motivojnë 

studentët tanë të rinj që të marrin pjesë në procesin e Integrimit Evropian dhe të sigurojnë të ardhme 

dhe bashkëjetesë më të mirë në Kosovë.  

 

Aktivitetet e projektit: 

- Ngritja e kapaciteteve për të rinjtë për lobimin dhe avokimin e interesit të tyre në bashkësinë 

multietnike. 

- Punëtori për identifikimin e kontributitt të komunitetit të të rinjve në transformimin e 

konflikteve përmes dialogut. 

- Youth Bar Camp: Pjesëmarrësit nga të dyja anët e Mitrovicës u takuan në mënyrë 

joformale. 

 

Projekti 5. 

Ruaj të ardhmen e fëmijëve tanë 

15.01.2020. - 15.07.2020 

 

 

OJQ Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike ka realizuar projektin e mbështetur nga Balkan 

Green Foundation – BGF që merret me mbrojtjen e mjedisit në Mitrovicën e Veriut; përmes 

aktiviteteve ndërgjegjësuese, edukimit të të rinjve, aktiviteteve të pastrimit dhe vizitave në natyrë. 

 

Qëllimi kryesor i projektit ishte ndërgjegjësimi i njerëzve për rëndësinë e mjedisit të pastër dhe 

ndërtimi i perceptimit të ri për të ardhmen.  

 

Aktivitetet e projektit 

Projekti u realizua përmes aktiviteteve të mëposhtme: 

 Hulumtim dhe analizë 

 Trajnime edukative për të rinjtë dhe njerëz të tjerë të vullnetit të mirë për rëndësinë e 

mjedisit të pastër. 

 Vizita studimore në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në Prishtinë 

 Organizimi i aktiviteteve të pastrimit në qytet dhe zona përreth qytetit 

 Organizimi i vizitave në natyrë përmes aktiviteteve të ecjes dhe kampingut 

 

 

 

Projekti 6.   
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Iniciativa e vogël për sundimin e ligjit në veri të Kosovës 

01.07.2020. - 30.09.2020. 
 

 

 

OJQ Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike ka realizuar projektin “Iniciativa e vogël për 

sundimin e ligjit në veri të Kosovës”, të mbështetur nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar “Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”. 

 

Qëllimi kryesor i projektit ishte të mbështeste më tej konsolidimin e sundimit të ligjit dhe 

administrimin e drejtësisë në veri të Kosovës. 

 

Qëllimet specifike ishin: 

 Të fuqizojë më tej avokatët e rinj nga komunitetet jo-shumicë për t'u angazhuar në praktikën 

ligjore në Kosovë; 

 Të kontribuojë në rritjen e njohurive dhe ndërgjegjësimit publik për funksionimin e 

institucioneve të integruara gjyqësore në veri të Kosovës. 

 

Projekti 7.  

Rritja e transparencës dhe sundimit të ligjit në komunitetet me shumicë serbe të Kosovës 

01.09.2020. - 31.08.2021 

 

 
Objektivi kryesor i projektit ishte rritja e cilësisë së pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset 

vendimmarrëse përmes një sërë aktivitetesh të orientuara drejt krijimit të mekanizmave të 

qëndrueshëm që u mundësonin palëve të interesuara të projektit të monitoronin nga afër dhe në 

mënyrë më efektive punën e organeve të administrates lokale dhe gjykatat. Projekti ishte i ndarë 

në dy komponentë; njëra ka të bëjë me pjesëmarrjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse dhe 

tjetra me mbështetjen e institucioneve gjyqësore, ku me secilin komponent të udhëhequr nga një 

organizatë me kompetenca specifike në ato fusha. 

 

Objektivat specifike sipas komponentit 1: 

 

Objektivi specifik 1: Rritja e kapaciteteve për veprim kundër korrupsionit në nivel lokal përmes 

fuqizimit të OSHC-ve dhe rrjetëzimit të tyre në një Këshill Lokal Kundër Korrupsionit, ku do të 

përfshihen edhe përfaqësues të vetëqeverisjes lokale dhe mediave. 

 

Objektivi specifik 2: Të kontribuojë në krijimin e mekanizmave vendorë për përfshirjen e 

qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. Kjo do të arrihet nëpërmjet krijimit të 

Këshillit Lokal Kundër Korrupsionit për të garantuar transparencë në proceset vendimmarrëse dhe 

për të vepruar si një mburojë kundër praktikave korruptive. Kjo do të çojë në një transparencë më 

të mirë në nivel lokal dhe do të kontribuojë në uljen e sjelljeve korruptive nga institucionet e 

ndryshme publike në zonat me shumicë serbe në Kosovë. 
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Objektivi specifik 3: Rritja e njohurive dhe ndërgjegjësimit për rëndësinë dhe mjetet e përfshirjes 

së qytetarëve në procesin e vendimmarrjes në nivel lokal. Objektivi synon të ndërmarrë një fushë 

të gjerë të aktiviteteve në lidhje me aktivitetet e ngritjes së vetëdijes duke përfshirë përfaqësuesit e 

vetëqeverisjes lokale në komunat me shumicë serbe në Kosovë, qytetarët dhe OSHC-të për 

mekanizmat e përshtatur për të rritur pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje. . 

 

Projekti 8. 

Mbështetje për integrimin e juristëve të rinj nga komunitetet joshumicë në Kosovë 

01.10.2020. - 31.01.2021. 

 

 
 

OJQ "ACDC" - Qendra për Avokimin e Kulturës Demokratike - në partneritet me Ambasadën 

Zvicerane kanë realizuar projektin "Mbështetje për integrimin e juristëve të rinj nga komunitetet 

joshumicë në Kosovë" me qëllim të fuqizimit të pozitës së avokatëve të rinj në veri të Kosovës dhe 

rolin e tyre në një gjyqësor të pavarur. 

 

Projekti u realizua përmes aktiviteteve të mëposhtme: 

 OJQ “ACDC” organizoi pesë (5) webinare me një grup prej 12-15 avokatësh të rinj, me 

qëllim të informimit të tyre për praktikat dhe mundësitë e punësimit pas përfundimit të 

pandemisë COVID-19. 

 Me qëllim të identifikimit të pengesave dhe sfidave kryesore që qëndrojnë në rrugën e 

integrimit të juristëve të rinj, OJQ “ACDC” hartoi një pyetësor në bashkëpunim me 

ndërmarrjet ligjore në veri të Kosovës. Gjetjet dhe rezultatet e anketës janë përpunuar në 

mënyrë adekuate në një Raport Vlerësimi me rekomandime të sakta dhe janë ndarë me të 

gjitha institucionet relevante. 

 

 

Projekti 9. 

 

Transparenca dhe efikasiteti i Gjykatës Themelore të Kosovës 

 

01.05.2020. - 31.08.2020. 
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Projekti 10.  

DATA 4: të dhëna që trajtojnë ndikimin e COVID-19 në të drejtat e grave në punë 

01.09.2020. - 30.11.2020 

 

 

Projekti 11.  

 

Filloni biznesin tuaj - Justifikimi për kërkesën për dukshmëri dhe ndjesi - Abonim në 

Internet 

01.09.2019. - 30.09.2020. 

 

 

 

Projekti 12. 

 

Përmirësimi i performancës së gjyqësorit dhe qasjes në drejtësi në Kosovë - Mbështetje e 

mëtejshme për institucionet e integruara gjyqësore në veri të Kosovës 

 

01.09.2020. - 28.02.2021. 

 

 

Projekti 13. 

 

Klasa e V-të në Mitrovicën Veriore 

 

01.11.2019. - 31.01.2020. 
 

 

  

Projekti 11.  

 

Promovimi i listës së auditorit të përgjithshëm/Roli i NOA në Kosovë 

01.09.2019. - 31.12.2020. 
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Projekti 12. 

 

Angleze ligjore/juridike 

 

01.09.2019. - 30.06.2020 

 

 

 

 

 
 


