
Formulari�i�aplikimit�online�në�serbisht�
Formulari�i�aplikimit�online�në�shqip

Pas� aktiviteteve� informuese,� fushatave,
kontakteve� fillestare� me� të� rinjtë� dhe� takimeve
me� kryetarët� e� komunave� dhe� palët� e� tjera� të
interesuara,� u� hap� thirrja� për� aplikime,� duke� u
bërë� thirrje� të� rinjve� (15-24)� të� aplikojnë� për
trajnim.�

#14

Në� kuadër� të� projektit� "Komuna� për� Rini� (M4Y)",� Qendra� Avokuese� për� Kulturë
Demokratike� ka�mbajtur� takim�me� Zyrën� e� Kryetarit� të� Komunës� së� Zveçanit.� Në� takim
morën� pjesë:� z.� Momçilo� Gvozdiq,� shef� i� zyrës� së� kryetarit� të� komunës,� z.� Srxhan
Milosavljeviq,� kryetar� i� kuvendit� komunal� dhe� z.� Milan� Radomiroviq,� departamenti� për
sport�dhe�rini.
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TAKIM ME ZYRËN E KRYETARIT TË KOMUNËS SË ZVEÇANIT

Ekipi� i� projektit� ACDC� i� informoi� mbi
qëllimin,� planet� dhe� qëllimet� e
projektit�dhe�i�informoi�ata�se�zbatimi�i
projektitPërfaqësuesit� komunalë� të
Zveçanit� shprehën� interesim� të� madh
për� projektin� dhe� aktivitetet� e
projektit.�Ata�do�të�ofrojnë�mbështetje
të� plotë� për� projekt,� veçanërisht� në
procesin�e�përzgjedhjes�dhe�rekrutimit
të�të�rinjve�për�të�marrë�pjesë.�

M4Y -  THIRRJE PUBLIKE

office@acdc-kosovo.org
ngoacdc@gmail.com

Projekti�M4Y�është�një�grant�nga�Fondi
Japonez� për� Zhvillimin� Social� (JSDF)� i
administruar� nga� Banka� Botërore.
Është� fokusuar� në� rritjen� e�mundësive
socio� -ekonomike� për� të� rinjtë� e
margjinalizuar,�të�moshës�15�deri�në�24
vjeç�në�10�komuna�në�Kosovë.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qxmiEPkeT0inVycGG4YRUhDCjIF1oa5JoBtKunzm9RFUMFBMV01FSDQzSkRDWkdORkhXTEo0UEdBQy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qxmiEPkeT0inVycGG4YRUhDCjIF1oa5JoBtKunzm9RFUOExGUlhNVVY0MTNGRVJGUktBUURESU1OSS4u&fbclid=IwAR0uPkO8dtej5Id9pvrd9MW9qk8fR6oZVKDgMPhmhH5zRO09d5Zh-vikBOQ
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://acdc-kosovo.org/


Më� 4� shkurt� 2022� u� mbajt� konferenca
nismëtare� e� projektit� “Promovimi� i� dialogut
ndëretnik� në� pushtetin� lokal”.� � � Konferenca
kishte� për� qëllim� njohjen� e� publikut� me
qëllimet,� aktivitetet� dhe� mënyrat� se� si� do� të
realizohet� projekti.� Projekti� synon� të� rrisë
nivelin�e�ndërveprimit�ndëretnik�dhe�nivelin�e
bashkëpunimit� ndërmjet� komuniteteve� të
ndryshme�në�komunën�e�Mitrovicës�së�Veriut.
Projekti�do�të�zgjasë�një�vit�dhe�do�të�zbatohet
përmes� një� sërë� aktivitetesh� që� synojnë
promovimin� e� angazhimit� ndëretnik� në
vetëqeverisjen�lokale�në�veri�të�Kosovës.

Projekti� “Promovimi� i� dialogut� ndëretnik� në
pushtetin� lokal”� mbështetet� nga� National
Endowment�for�Democracy�dhe�zbatohet�nga
Qendra�Avokuese�për�Kulturë�Demokratike.
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Më�1�shkurt�2022,�OJQ�Qendra�Avokuese�për�Kulturë�Demokratike�do�të�ofrojë�shërbime
të� Ndihmës� Juridike� Falas� për� të� mbështetur� Zyrën� Mobile� të� Agjencisë� për� Ndihmë
Juridike�Falas�në�veri�të�Kosovës.�Dy�bashkëpunëtorë�juridikë,�të�caktuar�në�Zyrën�Mobile
për� periudhën� katër� (4)� mujore,� do� të� ulen� në� ambientet� e� ACDC� (Rr.� Cika� Jovina� 3,
Mitrovicë�e�Veriut)�dhe�do�të�ofrojnë�ndihmë�juridike�për�aplikuesit�e�ndihmës�juridike.�Në
këtë�shënim,�OJQ�ACDC�u�bën�thirrje�të�gjithë�atyre�që�kanë�probleme�në�ushtrimin�e�të
drejtave�të�tyre�në�Kosovë�që�të�vizitojnë�zyrën�tonë�dhe�të�kontaktojnë�bashkëpunëtorët
juridikë�të�cilët�do�të�ofrojnë�shërbime�juridike,�informacione�dhe�këshilla�falas.
iativë�zbatohet�në�kuadër�të�projektit�“Lehtësimi�i�qasjes�në�drejtësi�dhe�promovimi�i�të
drejtave�të�njeriut�në�rajonin�e�Mitrovicës”�i�mbështetur�nga�UNMIK-u.

NDIHMË JURIDIKE FALAS

Më� 8� shkurt,� në� hapësirat� tona,� pritëm
Zëvendës� Ambasadorin� e� Norvegjisë� në
Kosovë,�z.�Henrik�Width.
Gjatë� takimit� me� z.� Width,� patëm
mundësinë� ta� njohtojmë� me� punën� e
organizatës� tonë� përmes� projekteve
aktuale,�sikurse�përmes�projektit�të�cilin�e
financon� Ambasada� Norvegjeze� në
Kosovë,� që� udhëheq� KCSF� dhe� PA.
Gjithashtu�diskutuam�situatën�politike�në
veri� të� Kosovës� dhe� diskutuam� rritjen� e
bashkëpunimit� ndërmjet� Ambasadës
Norvegjeze�dhe�OJQ�ACDC.

Zëvendës� ambasadori� më� herët� gjatë� ditës� ka� vizituar� komunën� e� Zveçanit.� Vizita� e
zëvendës� ambasadorit� ishte� jashtë� zakonisht� e� rëndësishme�dhe� e� dobishme�dhe�me
këtë�rast�është�paralajmëruar�vizita�e�radhës�e�ambasadorit�të�Norvegjisë�në�komunat
në�veri�të�Kosovës.
.

ZËVENDËS AMBASADORI I NORVEGJISË VIZITON OJQ ACDC

https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://www.youtube.com/watch?v=w8HUXsPSEvU
https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://acdc-kosovo.org/sq/projekti/promovimi-i-dialogut-nderetnik-ne-pushtetin-lokal
https://acdc-kosovo.org/sq/projekti/promovimi-i-dialogut-nderetnik-ne-pushtetin-lokal
https://acdc-kosovo.org/sq/projekti/promovimi-i-dialogut-nderetnik-ne-pushtetin-lokal
https://www.youtube.com/watch?v=w8HUXsPSEvU
https://acdc-kosovo.org/
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Panelistë� ishin� Marko� Milenkoviq� nga
Iniciativa� e� Re� Sociale� nga� Mitrovica,
Vladan� Trifiq� nga� Qendra� për� Paqe� dhe
Tolerancë� nga� Graçanica,� Caleb� Waugh
nga� OJQ� Aktiv� nga� Mitrovica� dhe
Aleksandar�Rapajiq,�Menaxher�i�Programit
në�ACDC.
Aleksandar� Rapajiq� prezantoi� projektin
dhe� info-grafikat� me� rezultatet� nga
hulumtimi� i� kryer� nga� ACDC� lidhur� me
korrupsionin� në� veri.� Konkluzioni� i
përgjithshëm� i� mbledhjes� së� komunave
është�se�duhet�bërë�shumë�punë,�por�që�e
gjithë�shoqëria�të�marrë�pjesë�në�zgjidhjen
e� këtij� problemi.� Përveç� kësaj,� OSHC-të
duhet�të�marrin�një�pjesë�më�të�madhe�në
trajtimin�e�korrupsionit.

Në�datën�22�shkurt,�në�ambientet�e�organizatës�ACDC�u�mbajt�takimi�për�komunat�dhe�u
transmetua�drejtpërdrejt�përmes�platformës�Zoom�Në�takim�morën�pjesë�edhe�anëtarë
të�njohur�të�sektorit�civil,�të�cilët�dhanë�njohuri�për�situatën�në�veri�të�Kosovës�lidhur�me
korrupsionin�dhe�problemet�e�hasura�deri�më�tani.�

TAKIMI I DYTË I BASHKISË
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Lidhje�për�info-grafikë�në�tri�gjuhë:

KOSOVO ONLINE INTERVISTË
Në�një�prononcim�për�Kosova�Online,�Drejtori�Ekzekutiv�i
OJQ� ACDC,� Dushan� Radakoviq� ka� folur� për� vizitën� e� të
dërguarve� të� posaçëm� të� BE-së� dhe� SHBA-së,� Miroslav
Lajcak� dhe� Gabriel� Escobar.� Ai� foli� edhe� për� idenë� e
ndarjes� së� Kosovës� dhe� Marrëveshjes� Gjithëpërfshirëse
dhe� Asociacionit/Bashkësisë� së� komunave�me� shumicë
serbe�në�Kosovë.

FOKUS GRUPET

Në�kuadër�të�projektit�“Gratë�për�Gratë�‒�të�bashkuara�në�pushtet”,�gjatë�muajit�shkurt,
OJQ�ACDC�organizoi�dy� fokus�grupe�me�gra�në�politikë�dhe�studente�të�Juridikut�dhe
kështu� filloi�hulumtimi�në� zyrë�për�pozitën�e�gruas�në�veri� të�Kosovës.�Projekti� është
mbështetur� nga� Reactor� -� Research� in� Action� dhe� partnerët� e� tyre� përmes� Aksionit
"Përparimi� i� Barazisë� Gjinore� përmes� Procesit� të� Anëtarësimit� në� BE".� Ky� Veprim
financohet� nga� Bashkimi� Evropian� dhe� bashkëfinancohet� nga� Agjencia� Suedeze� për
Bashkëpunim�Ndërkombëtar�për�Zhvillim.

Takimi� ishte� pjesë� e� projektit� “Rritja� e� reagimit
institucional� ndaj� korrupsionit� në� veri� të
Kosovës”.� Ky� grant� mbështetet� nga� 'Program� ii
Shoqërisë� Civilepër� Shqipërinë� dhe� Kosovën'
financuar� nga� Ministria� e� Punëve� të� Jashtme
Norvegjeze� dhe� menaxhuar� nga� Fondacioni
Kosovar� për� Shoqëri� Civile� (KCSF),� në�partneritet
me�Partner� Shqipëria� për�Ndryshim�dhe�Zhvillim
(AP).

https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://www.youtube.com/watch?v=5OxnqpcoLKA
https://www.youtube.com/watch?v=Azv9Lv3QnCo
https://acdc-kosovo.org/
https://acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1645559616.pdf
https://acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1645629665.pdf
https://acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1645613802.pdf
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Zyra�e�ACDC�në�Prishtinë�është�hapur�zyrtarisht�në�fillim�të�muajit.

Cika�Jovina�3,�North�Mitrovica
Prote�Mateje�48,�Belgrade
Fehmi�Agani�168/5,�Pristina

Ekipi� ynë� në� Beograd� po� punon� në
mënyrë� aktive� për� të� promovuar� punën
tonë�në�zyrë,�me�vendndodhje�në� rrugën
Prote� Mateje� 48,� e� cila� synon� forcimin
rajonal� të� bashkëpunimit� që� do� të
kontribuojë�në�një�ndikim�më�të�madh�të
organizatës�ACDC.�
Në�periudhën� vijuese� do� t'ju� informojmë
për� aktivitetet� e� ardhshme� që� do� t'i
kryejmë�përmes�zyrës�në�Beograd

Më� 21� shkurt,� ekipi� ACDC� u� takua� me� partnerët� nga� CSSP� në� Prishtinë� në� një� zyrë
plotësisht�të�pajisur�dhe�funksionale,�e�vendosur�në�Rruga�Fehmi�Agani�168/5.�Krijimi�i
hapësirës�adekuate�për�zyra�do�të�përmirësojë�ndjeshëm�kapacitetin�e�ACDC-së�dhe�në
këtë�mënyrë�do�të�krijojë�një�parakusht�për�punë�më�të�mirë.

ZYRE NE BEOGRAD CONINUES PUNA E SAJ

+381� 64� 11� 77� 871
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Fehmi�Agani�168/5�

10000��Pristina

NJOFTIMET

OJQ� ACDC� ka� filluar�me� aktivitetet� për� promovimin� e� Institucionit� të� Avokatit� të
Popullit�të�Kosovës.�Spoti�informativ�televiziv�dhe�broshurat�informative�për�punën
e�IAP-së�janë�në�proces�të�zhvillimit�dhe�do�të�publikohen�në�muajin�Mars.

� Për� shkak� të� ngarkesës� së� shtuar� të� punës,� Qendra� Avokuese� për� Kulturë
Demokratike� hapi� thirrjen� për� aplikime� për� pozitën� e� Asistentit� të� Projektit.
Kandidati�i�suksesshëm�do�të�shpallet�muajin�e�ardhshëm.

PROMOCIONI MEDIAS

VEND E LIRE PUNË

https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://acdc-kosovo.org/

