
N
O
VEM

BER
����

N
O
VE
M
BE
R
��
��

www.acdc-kosovo.org+381 64 11 77 871 | +383 44 539 852 office@acdc-kosovo.org | ngoacdc@gmail.com Facebook.com/NgoacdcČika Jovina 3, North Mitrovica

Më �� nëntor, OJQ ACDC organizoi session trajnimi
“Hyrje në të drejtat e njeriut”. Ligjërues ishte ish Avokati i
Popullit, z. Hilmi Jashari. Qëllimi kryesor i trajnimit ishte
rritja e njohurive dhe kuptimit të pjesëmarrësve për të
drejtat e njeriut, punën e Institucionit të Avokatit të Popullit
dhe bashkëpunimi i juristëve të rinj dhe organizatave të
shoqërisë civile me institucionin e Ombudspersonit.

"Lehtësimi i qasjes në drejtësi dhe promovimi i të drejtave të
njeriut në rajonin e Mitrovicës"

SESION TRAJNIMI ‒ HYRJE NË TË DREJTAT E NJERIUT

Më � nëntor, në Prishtinë u mbajt takimi i parë i Forumit për
Dialog ndërmjet Institucionit të Ombudspersonit të Kosovës dhe
Organizatave të Shoqërisë Civile. Forumi kishte për qëllim arritjen e
bashkëpunimit të ngushtë në fushën e identifikimit të sfidave dhe
shkeljeve të të drejtave të njeriut në Kosovë, si dhe zhvillimin e
aktiviteteve të përbashkëta që synojnë promovimin dhe mbrojtjen e të
drejtave të njeriut në Kosovë. OJQ ACDC u përfaqësua nga Dushan
Radakoviq, i cili ishte një nga panelistët e këtij Forumi dhe prezantoi
rolin e shoqërisë civile në mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të
njeriut.

FORUMI PËR DIALOG NDËRMJET OIK DHE OSHC-VE

Në fillim të nëntorit, ACDC
organizoi konferencën me titull
“Avokatët e rinj nga Kosova dhe
Serbia”. U diskutua për rëndësinë
e Klinikave Ligjore në territorin e
Kosovës dhe Serbisë, si dhe për
mënyrën e transferimit të
njohurive dhe krijimit të sinergjisë
në dobi të Programeve të
Ndihmës Juridike Falas. Panelistët
në konferencë ishin avokatë dhe
bashkëpunëtorë juridikë nga
Kosova dhe Serbia.

KONFERENCA “JURISTËT E RINJ NGA KOSOVA DHE SERBIA”
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https://www.youtube.com/watch?v=U_zA06dVGig
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Ditën e fundit të nëntorit umbajt konferenca finale në kuadër të projektit “Fuqizimi i mbrojtjes së të drejtave pronësore në Kosovë”.
Qëllimi kryesor i konferencës ishte ngritja e vetëdijes publike për çështjet pronësore në Kosovë dhe krijimi i sinergjisë ndërmjet institucioneve,
organizatavedhe ekspertëve të ndryshëmpër t'umarrëmekëto çështje. Panelistët në konferencë ishinMarijaMishkoviq, Agjencia përNdihmë
JuridikeFalas,DushkoÇeliq,profesoruniversitaridrejtësisëdheekspertëtligjorëDragutinNeneziqdheMilanAntonijeviq.Uprezantuanrezultatet
ehulumtimit të realizuarngaACDCdheorganizatapartnereQendrapërDialogSocialdhe IniciativaRajonale (CSDRI), për çështjetpronësoreme
tëcilatballafaqohenqytetarët.

Në konferencë u prezantua uebfaqja www.imovinakosovo.org, e zhvilluar nga ACDC. Është nismë për të ndihmuar këdo që ka probleme në
ushtrimin e tëdrejtavepronësorenëKosovë. Faqja e internetit përmban informacionmbimekanizmat ligjorë tëdisponueshëmpër zgjidhjene
mosmarrëveshjevepronësoredheinformacionmbiprogrametedisponueshmetëNdihmësJuridikeFalas.

KONFERENCA PËRFUNDIMTARE “ÇËSHTJET E PRONËS NË KOSOVË”
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OJQ ACDC mori pjesë në konferencën CSCF (Civil Society
Catalytic Fund) - Arritjet dhe Perspektivat - organizuar nga CBM. Një nga
konkluzionet dhe kontributet e ndara gjatë Konferencës ishte se
bashkëpunimi ndëretnik dhe ndërkomunal është thelbësor për të
ardhmen e avancuar të Kosovës, ndërsa donatorët u inkurajuan që të
marrin parasysh nevojat lokale gjatë hartimit të thirrjeve për
propozime.

Pas konferencës, OSHC-të patën mundësinë të promovojnë dhe
prezantojnë rezultatet e punës së tyre në panair, si dhe të lidhen me të
tjerët dhe të komunikojnë drejtpërdrejt me donatorët dhe
pjesëmarrësit e tjerë. Në stendën e ACDC u ekspozuan botime dhe
materiale të shumta promovuese, të cilat tërhoqën interesin e të
pranishmëve.

KONFERENCA E CSCF DHE PANAIRI
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Më �� nëntor ����, OJQ
ACDC organizoi konferencën
“Takimi i Odave të Avokatëve të
Beogradit dhe Prishtinës”. Qëllimi i
konferencës ishte të avokonte për
shkëmbimin e informatave dhe
bashkëpunimin ndërmjet Odës së
Avokatëve të Kosovës dhe Odës së
Avokatëve të Serbisë, veçanërisht
kur bëhet fjalë për çështjet
pronësorenëKosovë. Panelistët në
konferencë ishin anëtarë të Odës
së Avokatëve në Serbi dhe Kosovë

KONFERENCA “TAKIMI I ODAVE TË AVOKATËVE TË BEOGRADIT DHE PRISHTINËS”
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Në kuadër të projektit “M�Y Komunat për Rini ‒ Fuqizimi i të
Rinjve përmes Angazhimit Qytetar”, më �� nëntor në Hotel Nartel në
Prishtinë, Community Development Fund (CDF) organizoi takim
koordinues me ekipin e projektit, anëtarët dhe trajnerët. Gjatë këtij
takimi fillestar njëditor, përfaqësuesit e organizatës partnere dhanë një
përmbledhje të aktiviteteve të projektit në lidhje me trajnimin, planin e
punës, afatet kohore, përgjegjësitë dhe pritjet përpara se projekti të
fillojë së implementuari.

M�Y TAKIMI FILLESTAR
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http://www.imovinakosovo.org
https://www.youtube.com/watch?v=EWlH0sdxaSw
https://www.youtube.com/watch?v=7HLKTWSfT1Y
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Në nëntor të vitit ����, në kuadër të projektit "Rritja e reagimit institucional ndaj korrupsionit në
veri të Kosovës", OJQ ACDC filloi me aktivitete që kishin për qëllim forcimin e vetëdijes dhe njohurive
institucionale për korrupsionin dhe promovimin si dhe inkurajimin e aktiviteteve në parandalimin dhe
luftimin e tij. Tre fokus grupe me temën e “korrupsioni në veri të Kosovës” janë mbajtur gjatë këtij muaji,
po ashtu është publikuar një anketë online në gjuhën serbe dhe shqipe, me qëllim të zbulimit të
pikëpamjeve dhe perceptimeve të qytetarëve për prezencën e korrupsionit në veri. Analiza e hulumtimit do
të prezantohet ne dhjetor.

Ky grant mbështetet nga 'Programi i Shoqërisë Civile për Shqipërinë dhe Kosovën' financuar nga Ministria
e Punëve të Jashtme Norvegjeze dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në
partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

AKTIVITETE KUNDËR KORRUPSIONIT


