
Projekti� “Ballafaqimi� me� të� kaluarën� dhe

pajtimi� në� Kosovë� duke� rritur

ndërgjegjësimin�për�çështjet�e�personave� të

pagjetur”�,�zbatohet�në�kuadër�të�programit

të� subgranteve� “Mbështetje� për� organizatat

lokale� të� shoqërisë� civile� ‒� Drejtësia

Tranzicionale�dhe�Iniciativat�për�Ndërtimin�e

Besimit� në� Ballkanin� Perëndimor� ‒� RECOM

Rrjeti� i�pajtimit”,� i�mbështetur�nga�Bashkimi

Evropian.�

Projekti� synon� të� mbështesë� pajtimin� në

Kosovë� duke� rritur� ndërgjegjësimin� e

personave� të� zhdukur� nga� të� gjitha

komunitetet.

Gjatë�muajit�mars�u�mbajtën�fokus�grupe�se

si� të� reduktohet� politizimi� i� çështjeve� të

personave�të�pagjetur.

#15

IInes�Aljoviq�Mihajloviq,� zyrtar� i� ri� i� programit,� është�një

aktiviste� qytetare� në� ngritje.� � � Ines� ka� tetë� vite� përvojë

pune� në� sektorin� qytetar� të� veriut� të� Kosovës,� dhe� ka

punuar� në� disa� OJQ,� ku� ka� fituar� njohuri� dhe� aftësi

përkatëse.� Interesat�e� saj� të� shumta�përfshijnë� fushën�e

të�drejtave�të�grave,�në�radhë�të�parë�mosdiskriminimin

në� bazë� gjinore,� si� dhe� të� drejtat� e� grupeve� sociale� të

cenueshme.

Ines�do�të�punojë�në�rolin�e�zyrtares�së�programit�në�OJQ

ACDC�dhe�është�e�gatshme�të�mësojë�gjëra�të�reja�dhe�të

fitojë�aftësi�të�reja�që�do�ta�ndihmojnë�atë�të�përmirësojë

dhe�avancojë�veten�dhe�karrierën�e�saj�profesionale.
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PROJEKT I RI

Në�muajin�mars,�OJQ�ACDC� realizoi�një

anketë�që� kishte�për� synim� të� zbulonte

pikëpamjet�e�qytetarëve�për�efikasitetin

e� sistemit� të� drejtësisë� në� veri� të

Kosovës.� �Rezultatet�e�hulumtimit�do�të

prezantohen�muajin�e�ardhshëm.

ANKETË PËR EFIKASITETIN E SISTEMIT TË
DREJTËSISË

https://acdc-kosovo.org/sq/projekti/ballafaqimi-me-te-kaluaren-dhe-pajtimi-ne-kosove-duke-rritur-ndergjegjesimin-per-ceshtjet-e-personave-te-pagjetur
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/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHOiQRKQvYvIoxLCLpu8cKH0PMiUWoRu9hdhu89ebAeMsT6Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHOiQRKQvYvIoxLCLpu8cKH0PMiUWoRu9hdhu89ebAeMsT6Q/viewform?usp=sf_link
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Në� mars� 2022,� Qendra� Avokuese� për

Kulturë� Demokratike� (ACDC)� shpalli

thirrjen� publike� për� praktikë� për

avokatët� e� rinj� në� institucionet

gjyqësore.�

Qëllimi�i�programit�është�të�mundësojë

pjesëmarrje�më�të�madhe�të�avokatëve

të� rinj� për� të� përvetësuar� njohuri� dhe

aftësi�të�reja�në�institucionet�gjyqësore

Gjatë�muajit� janë�zhvilluar� intervista�me�kandidatë�potencialë�dhe�10�kandidatët�më�të

suksesshëm�do�të�kryejnë�praktikë�në�institucionet�gjyqësore�dhe�studiot�ligjore�për�tre

muajt�e�ardhshëm.

Si� pjesë� e� fushatës� që� synon� rritjen� e� shikueshmërisë� së� Institucionit� të� Avokatit� të

Popullit� në� veri� të� Kosovës,� është� zhvilluar� një� videoklip� televiziv� promovues,� si� dhe

broshura�informuese�që�ofrojnë�informacione�për�punën,�rolin�dhe�detajet�e�kontaktit�të

zyrave�relevante�lokale�në�rajonin�e�Mitrovicës.

Më�8�mars,�OJQ�ACDC�-�Qendra�Avokuese�për

Kulturë� Demokratike,� shënoi� Ditën� e� Gruas

duke�organizuar�një�ligjëratë�publike�me�titull

"Roli� i� Institucionit�të�Avokatit�të�Popullit�dhe

të�drejtat�e�grave".�Ligjërueset�ishin�znj.�Marija

Radulović,� zëvendëse� e� Avokatit� të� Popullit
dhe�znj.�Radmila�Kapetanović,�aktiviste�ligjore
për�të�drejta�të�grave.�Temat�e�diskutuara�ishin

të� drejtat� e� grave,� barazia� gjinore� si� dhe� roli,

obligimet� dhe� përgjegjësitë� e� institucionit� të

Avokatit�të�Popullit.

FUSHATA PUBLIKE PROMOVIMI I IAP-SË

Fushata� është� pjesë� e� projektit� "Lehtësimi� i� qasjes� në� drejtësi� dhe� promovimi� i� të

drejtave�të�njeriut�në�rajonin�e�Mitrovicës",�i�mbështetur�nga�UNMIK-u-

Programi�është�pjesë�e�projektit�"Rritja

e� transparencës� dhe� sundimit� të� ligjit

në� komunitetet�me� shumicë� serbe� në

Kosovë",� financuar� nga� Byroja� për

Çështjet� Ndërkombëtare� të

Narkotikëve�dhe�Zbatimit� të�Ligjit�dhe

implementuar� nga� OJQ� ACDC� në

partneritet�me�OJQ�AKTIV.

LIGJERË PUBLIKE

https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://www.youtube.com/watch?v=XvH2aI7UOAM
https://www.youtube.com/watch?v=plknqnx-Y_4
https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/Bro%C5%A1ura.pdf
https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/Bro%C5%A1ura.pdf
https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/Broshur%C3%AB%20informative.pdf
https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/Flet%C3%ABpalosje.pdf
https://acdc-kosovo.org/
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Në� kuadër� të� projektit� “Rritja� e� reagimit� institucional� ndaj� korrupsionit� në� veri� të

Kosovës”,� më� 15�mars,� OJQ� ACDC� organizoi� një� vizitë� studimore� në� Agjencinë� Kundër

Korrupsionit� të� Kosovës� dhe� Fondacionin� Kosovar� për� Shoqëri� Civile� (KCSF).� Qëllimi� i

vizitës� ishte� përfitimi� i� njohurive� gjithëpërfshirëse� mbi� mandatin� dhe� fushëveprimin� e

punës�së�Agjencisë�dhe�programet�e�Fondacionit�Kosovar�për�Shoqëri�Civile�(KCSF).�Vizita

studimore�përfshinte�përfaqësues�të�OJQ�ACDC,�aktivistë�të�shoqërisë�civile,�juristë�të�rinj

dhe�studentë�nga�veriu�i�Kosovës.

VIZITË STUDIMORE

KONFERENCA “KRIZA NË UKRAINË – NDIKIMI NË KOSOVË”
Më�18�mars�2022,�Organizata�Joqeveritare�Qendra�Avokuese�për�Kulturë�Demokratike� -

ACDC�organizoi�konferencën�me�titull�"Kriza�në�Ukrainë�-�Ndikimi�në�Kosovë".�Panelistët

ishin� Filip� Rodic,� analist� politik� nga� Beogradi,� dhe� Andrii� Kryshal,� shtetas� ukrainas� që

aktualisht�banon�në�Prishtinë�dhe�koordinatori�i�projektit�ndërkombëtar�në�PCI�(Iniciativa

për� Ndryshimin� Paqësor).� Rodic� dhe� z.� Kryshal� folën� për� situatën� aktuale� në� Ukrainë,

ndikimin�e�saj�në�Kosovë�dhe�dialogun�Beograd-Prishtinë.�Në�konferencë�u�diskutua�edhe

për� vendosjen� e� sanksioneve� ndaj� Rusisë,� ndikimin� e� forcave� paqeruajtëse

ndërkombëtare�në�Kosovë�dhe�Ukrainë,�si�dhe�pasojat�e�krizës�ukrainase,�e�cila�tërhoqi

një�vëmendje�të�madhe�nga�organizatat�vendore,�rajonale�dhe�ndërkombëtare.

Deklaratë�e�përbashkët�e�organizatave

të�shoqërisë�civile�nga�Kosova�dhe

Serbia�për�pasojat�e�mundshme�të

pushtimit�rus�të�Ukrainës�për

Ballkanin�Perëndimor

�

NJOFTIMI PËR MEDIA 

NDI PUNETORINE - MBËSHTETJA PËR SHOQËRINË CIVILE KUNDËR
KORRUPSIONIT (ACSCS)

ACDC� mori� pjesë� në� punëtorinë� e� parë� në� kuadër� të

programit� Mbështetja� për� Shoqërinë� Civile� Kundër

Korrupsionit�(ACSCS)�organizuar�nga�NDI�(Instituti�Kombëtar

Demokratik).�Programi�bashkoi�OJQ-të�nga�Kosova�që�kanë

qenë� aktive� në� fushën� e� anti-korrupsionit,� transparencës,

mbrojtjes� së� të� drejtave� të� pakicave,� mbrojtjes� së�mjedisit,

por� edhe� gazetarë� që� kanë� hetuar� raste� të� njohura� në

Kosovë.

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=_sLY1T9gp5Q
https://acdc-kosovo.org/
https://acdc-kosovo.org/sq/vesti/deklarate-e-perbashket-e-organizatave-te-shoqerise-civile-nga-kosova-dhe-serbia-per-pasojat-e-mundshme-te-pushtimit-rus-te-ukraines-per-ballkanin-perendimor
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KLINIKË LIGJORE MOBILE - NDIHMË JURIDIKE FALAS PËR VIKTIMAT E DHUNËS NË FAMILJE
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Në� kuadër� të� Programit� të� USAID-it� për

Drejtësi,� u�mbajt� konferenca�për�prezantimin

e�doracakut�për�ndihmë�juridike�falas.�Një�nga

panelistët� ishte� z.� Dushan� Radaković� para
Qendrës� Avokuese� për� Kulturë� Demokratike

(ACDC).� Në� konferencë,� të� gjithë� panelistët

shprehën� gatishmërinë� për� bashkëpunim� të

mëtejshëm� dhe� përmirësim� të�mëtejshëm� të

Agjencisë� për� Ndihmë� Juridike� Falas,� ndërsa

Dushan� Radakoviq� theksoi� rëndësinë� e

projektit� dhe� Agjencisë� për� Ndihmë� Juridike

Falas� si� një� nga� hapat� më� të� mirë� për

funksionimin�e�sistemit�juridik�të�Kosovës.

Në�kuadër�të�projektit�“Iniciativa�për�Edukim�kundër�Dhunës�në�Familje�dhe�Seksuale”,

më�22�mars�2022,�ACDC�zhvilloi�aktivitetin�e�quajtur�“Klinika�Ligjore�Mobile”�dhe�vendosi

një�stendë�në�Zveçan.�Ky�aktivitet�synon�ndërgjegjësimin�e�qytetarëve�për�problemet�e

dhunës�me�bazë�gjinore�dhe�atë�në� familje,�si�dhe�ofrimin�e� informatave�të�nevojshme

për� përdorimin� e� ndihmës� juridike� falas� për� viktimat� e� dhunës.� Projekti� zbatohet� nga

Qendra�për�Ndihmë�Juridike�dhe�Zhvillim�Rajonal�(CLARD)�në�bashkëpunim�me�Institutin

Kosovar�të�Drejtësisë�dhe�OJQ�Qendra�Avokuese�për�Kulturë�Demokratike�(ACDC).

+381� 64� 11� 77� 871

+383�44�539�852

Me�dt.�10.03.2022,�znj.�Anita�Alaj�Kalanderi,

Drejtore� Ekzekutive� në� Agjencinë� për

Ndihmë� Juridike� Falas� nënshkroi

marrëveshjen�e�bashkëpunimit�me�z.�Dusan

Radakovic,� Drejtor� Ekzekutiv� i� organizatës

joqeveritare� -� Advocacy� Center� for

Democratic� Culture� ‒� ACDC.� Qellimi� i

marrëveshjes� është� bashkëpunimi� në

realizimin� e� ngritjes� së� kapaciteteve,

forcimin�e�integritetit�dhe�transparencës�së

punës�së�agjencive.

NËNSHKRUHET MARRËVESHJA E
BASHKËPUNIMIT NË MES TË AGJENCISË PËR

OJQ ACDC

PREZANTIMI I DORACAKUT PËR NDIHMË
JURIDIKE FALAS

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/
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M4Y - TRAJNIMI PËR TRAJNER
Më� 28,� 29� dhe� 30� mars� u� mbajtën� trajnime� për� trajnerë� në� kuadër� të� projektit� M4Y.

Gjithsej� 45� trajnerë� kanë� fituar� aftësi�menaxhuese� të� projektit� dhe� shkathtësi� të� buta

dhe�do�të�mund�t'i�transferojnë�ato�te�të�rinjtë�në�komunat�e�synuara.�

Cikli� i�parë� i� trajnimeve�do� të�mbahet�nga�data�2�deri�më�5�prill,

ndërsa�i�dyti�në�periudhën�7-9�prill.

Projekti�M4Y� do� t'u�mundësojë� komunave� të� përzgjedhura� që� të

adresojnë�nevojat� socio� -ekonomike� të� të� rinjve�përmes�nismave

dhe�shërbimeve�të�synuara,�duke�forcuar�bashkëpunimin�midis�të

rinjve�dhe�qeverive�lokale.

Të�rinjtë�pjesëmarrës�do�të� trajnohen�për� të� identifikuar,�hartuar

dhe�zbatuar�zgjidhje�që�pasqyrojnë�përparësitë� të� rinjve�në�nivel

lokal.

Në� muajin� mars� janë� mbajtur� sesione� trajnimi� me� zyrtarët� komunalë� për� të� drejtat� e

njeriut/gjini/mosdiskriminim/komunitete/kthim� nga� komunat� e� veriut� të� Kosovës� nga

Vushtrri,�Skederaj�dhe�Mitrovica�e�Jugut.�Trajnues�ishin�znj.�Marija�Radulovic,�zëvendëse�e

Avokatit�të�Popullit�dhe�z.�Avni�Alidemaj,�profesor�në�Kolegjin�Universum.�Trajnimi�është

pjesë�e�projektit�"Lehtësimi�i�qasjes�në�drejtësi�dhe�promovimi�i�të�drejtave�të�njeriut�në

rajonin�e�Mitrovicës",�mbështetur�nga�UNMIK-u.

TRAJNIME PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE DISKRIMINIMIN 

"BËHU ORIGJINAL, MOS KOPJO"
Drejtori� Ekzekutiv� i� OJQ-së� ACDC,� Dushan� Radakovic,� ishte

ligjërues� i� programit� të� zbatuar� nga� Këndi� Amerikan� i

Mitrovicës.� Programi� quhet� Bëhu� origjinal,� Mos� Kopjo� dhe

leksionet� janë� të� fokusuara� në� pronësinë� intelektuale,

plagjiaturën�dhe�të�drejtat�e�autorit.

Në�kuadër�të�projektit�“Gratë�për�Gratë�‒�të�bashkuara�në�pushtet”,�gjatë�muajit�marsh,

OJQ� ACDC� organizoi� dy� fokus� grupe� me� gratë� në� gjyqësor� dhe� polici� dhe� vazhdoi

hulumtimin� për� pozitën� e� gruas� në� veri� të� Kosovës� që� do� të� publikohet� në� muajt� e

ardhshëm.

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.�

FOKUS GRUPET 

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/

