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THE ADVOCATE 

Korrik - Shtator 2011 

 

 ATRC dhe Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave - KIPRED, në bashkëpunim dhe koordinim me 
Komisionin për Reformën Zgjedhore të Kuvendit të Kosovës, gjatë periudhës korrik—gusht 2011 ka organizuar 7 
takime informative me qytetarë në 7 komunat më të mëdha të Kosovës, si: Gjilan, Ferizaj, Pejë, Gjakovë, Prishtinë, 
Mitrovicë dhe Prizren me qëllim të diskutimit rreth zgjedhjeve të kaluara në Kosovë si dhe nevojës së reformimit të 
sistemit zgjedhor.  
Në të gjtiha takimet e organizuara përveç anëtarëve të Komisionit për Reformën Zgjedhore, kanë marr pjesë edhe:  

 - Përfaqësues të partive politike  
-  Përfaqësues nga Komisionet Komunale Zgjedhore  
-  Përfaqësues të organizatave joqeveritare  
-  Përfaqësues të mediave lokale, 
-  Ekspertë dhe qytetarë,  

Komisioni për Reformën zgjedhore, si organi prijës nëkëtë proces, në partneritet me ATRC dhe KIPRED, përmes 
takimeve informuese me grupe të interesit në 7 qendrat më të mëdha të Kosovës, ka diskutuar prioritetet për 
reformën zgjedhore në Kosovë, duke synuar që diskutimet dhe rekomandimet e dala në takimet e planifikuara t’i 
shërbejnë Komisionit për pasurimin e dokumentit përmes përfshirjes ose kodifikimit të tyre në Reformën ere 
zgjedhore.  



Në kuadër të projektit “Zgjidhja e konfliktit social”, të financuar nga Olof Palme 
International Center, ATRC është duke vazhduar të kontribuoj në ngritjen e 
kapaciteteve të shoqërisë civile dhe zyrtarëve komunal të 11 komunave të Kosovës, 
për aplikimin e Buxhetimit me pjesëmarrje.  

Pas organizimit të 11 trajnimeve për Buxhetimin me pjesëmarrje, ATRC ka 
organizuar 3 punëtori me po këtë temë. Pjesëmarrës në këto aktivitete ishin 
anëtarët e Kuvendeve Komunale, përfaqësuesit e Shoqërisë Civile dhe zyrtarët 
komunal të komunës së Prizrenit, Pejës, Gjakovës, Suharekës, Klinës, Istogut, 
Junikut, Deçanit, Rahovecit, Dragashit dhe Malishevës. 
Gjatë këtyre punëtorive pjesëmarrësit diskutuan rreth hapave që duhet të 
ndërmarrin komunat me qëllim të përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje që nga 
faza e planifikimit të buxhetit komunal deri në implementimin e tij.  

Rekomandimet e dala nga këto punëtori janë përfshirë në publikimin “Udhërrëfyes 
për buxhetim me pjesëmarrje”. 

 Në kuadër të zgjerimit të aktiviteteve të saja, ATRC është bërë anëtare e rrjetit të organizatave avokuese të shoqërisë civile 
(OSHC-ve) nga e gjithë Evropa Juglindore, të cilat për shkak të problemeve të përbashkëta të zhvillimit të energjisë në rajon, janë 
bashkuar nën fushatën e përbashkët avokuese: Për Ndryshimet e Ndërgjegjësimit Energjetik.  

"Publikimi: "Më drejtë, Më pastër, Më sigurt" i publikuar nga organizatat partnere rajonale  përfaqëson hapin e parë në atë që do të 
jetë fillimi i një fushate të gjatë dhe gjithnjë në rritje përmes së cilës kërkohen më shumë zgjidhje të orientuara për problemet e 
energjisë në rajon. 
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Faqe 2 T H E  A D V O C A T E  

Avokimi për Ndryshimet e Ndërgjegjësimit Energjetik 

“Fairer, Cleaner, Safer” 

Towards a more sustainable, peo-
ple centered approach to energy 
development in South East Eu-
rope  

Rekomandojmë që qeveritë dhe institucionet publike / shtetërore të rajonit: 

Të sigurojnë mekanizma që do t’i lejojnë dhe inkurajojnë zgjidhje dhe vendime të 
orientuar drejt njerëzve në lidhje me strategjitë dhe planet energjetike; 

Ta përmirësojnë dukshëm transparencën dhe qasjen në drejtësi në planifikimin dhe 
privatizimin e energjisë; 

T’i përqendrojnë politikat dhe prioritetet buxhetore në reduktimin e humbjeve dhe 
rritjen e efikasitetit në sistemin e energjisë nga prodhimi dhe transmetimi deri tek 
konsumi; 

Të sigurojnë masa për t’i ndihmuar qytetaret që t’i kompensojnë ndikimet e rritjes së 
çmimeve të energjisë, veçanërisht ata më të pambrojturit; 

Një sistem të qëndrueshëm, të besueshëm, të pavarur gjyqësor që është i aftë t’i 
trajtojë çoftë edhe mosmarrëveshjet më të ndjeshme, konfliktet e interesave apo 
rastet e korrupsionit në mënyrë kompetente, efektive dhe me kohë duke e rritur në 
këtë mënyrë besimin e investitorëve potencial në rajon; 

Të sigurojnë vlerësime të pavarura, më të mira të mundshme, të ndikimin të plotë 
(përfshirë kostot e jashtme, të tilla si sociale dhe mjedisore) të strategjive dhe 
projekteve të energjisë, të cilat duhet të jenë në dispozicion për publikun në kohën e 
duhur dhe në një formë lehtësisht të kuptueshme. 



Aktivitete në kuadër të projektit  

“Drejtësia dhe Qytetarët”  

Faqe 3 T H E  A D V O C A T E  

Punëtori për Avokim  
 
ATRC dhe PILPG, në kuadër të projektit të përbashkët: “Drejtësia dhe 
Qytetarët” gjatë muaji shtator kanë organizuar punëtorinë me temë 
“Avokimi”, për përfaqësueset e OJQ-ve të grave të regjionit të Prishtinës.  
 
Punëtoria kishte për qëllim zhvillimin e shkathtësive avokuese dhe krijimin 
e koalicioneve të nevojshme për punë efektive avokuese kundër dhunës 
në familje. 
 
Punëtoria iu mundësoi pjesëmarrëseve të kuptojnë procesin avokues dhe 
ndikimin në politikat publike, të identifikojnë çështjet për të avokuar, të 
përcaktojnë objektiva të qarta avokuese, të përzgjedhin strategji efektive 
avokuese dhe të krijojnë rrjete dhe koalicione për të pasur më shumë 
ndikim. 

 
 

Publikimi i dokumentit: Doracak për Strategjitë e avokimit  

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve avokuese të organizatave 
joqeveritare partnere potenciale në projektin: Drejtësia dhe qytetarët 
si dhe qytetarëve në përgjithësi, ATRC dhe PILPG kanë përgatitur dhe 
publikuar dokumentin: “Doracak për Strategjitë e avokimit” i cili do t’i 
shpërndahet falas organizatave, grupeve formale dhe joformale 
avokuese, institucioneve publike etj. Dokumenti përmban sqarime të 
detajuar rreth procesit të avokimit, hapave dhe strategjive avokuese 
dhe këshilla praktike se si një organizatë joqeveritare ose edhe grup 
formal ose joformal avokues mund të filloj një fushatë avokimi dhe të 
siguroje rezultatin e synuar.  

Më datë 15 shtator 2011 ATRC dhe PILPG në kuadër të projektit; drejtësia 
dhe qytetarët organizoi tryezën e dytë me radhë, me temën: “Sundimi i ligjit 
– sfidat në implementim”.  

 Tryeza ishte e ndarë në katër panele. Paneli 1 kishte të bënte me 
mundësitë dhe mënyrat e respektimit të të drejtave të viktimave në sistemin 
e drejtësisë, kurse paneli 2 u përqendrua te drejtësia më e përshtatshme për 
të miturit. Më tej, në panelin 3 u fol për efikasitetin e ankesa të qytetarëve 
ndaj policisë, prokurorëve dhe gjykatësve, ndërsa në panelin 4 u shqyrtua 
mundësia e kalimit nga e drejta zakonore në ndërmjetësim.  

Tryeza e rrumbullakët: Sundimi i Ligjit—sfidat në implementim  
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Projekti: Ambasadorët e vegjël të Mjedisit  

Ligjërata ne shkolla fillore për te krijuar avokues te rinj mjedisor  

Më shumë se 560 nxënës kanë vijuar ligjëratën  me temë “Fëmijët në mbrojtje 
të mjedisit” të organizuar nga ATRC gjatë muajve shtator dhe tetor. Ligjëratat 
kishin  për qëllim vetëdijesimin dhe  inspirimin e gjeneratave të reja në mënyrë 
që të jenë të përkushtuara ndaj mjedisit ku jetojnë dhe veprojnë si dhe të 
angazhohen  drejtpërdrejtë në fushata avokimi  që kanë për qëllim mbrojtjen e 
mjedisit.. Ligjërata janë  mbajtur në 8 komuna dhe 14 shkolla fillore: Suharekë, 
shkolla fillore: “Destan Bajraktari” dhe “17 Shkurti” Shirokë, Podujeve,  shkolla 
fillore "Xheladin Rekaliu" dhe   "Afrimi& Fehmu" Lluzhan, Vushtrri Dobërllukë i 
Dobërllukë" dhe " Ali Kelmendi", Hani Elezit shkolla fillore:"Keshtjella e 
Diturisëë" dhe "Ilaz Thaqi", Shtime, fshati Reqak shkolla fillore  ,,Skenderbeu" 
dhe ,,Abdulla Shabani"- Caralevë,  Mitrovicë- Shipol, shkolla fillore: "Fazli 
Grajqevci", Prizren, shkolla fillore " Fadil Hisari”   dhe "Emin Duraku”, Prishtinëë  
- Bardhosh, shkolla fillore: “Andon Zako Çajupi”. Projekti është i financuar nga 
ambasada amerikane Prishtinë. 

Hulumtimi i opinionit: Materialet promovuese të bizneseve dhe ndikimi në mjedis  

ATRC në bashkëpunim me disa nga nxënësit klasa e V-të shkolla fillore “Dardania” 
Prishtinë në kuadër të projektit: Ambasadorët e vegjël të Mjedisit kanë realizuar 
anketën për të marrë mendimet e qytetarëve lidhur me materialet promovuese të 
bizneseve dhe efektin që kanë ato.   

 Rezultatet e anketës së  zhvilluar  në muajin Korrik – Gusht 2011  në lagjet 
Dardania, Bregu i Diellit I dhe II dhe Aktashi tregon se problemi i ndotjes së mjedisit 
nuk po trajtohet me seriozitetin e nevojshëm.  Qytetarët e Prishtinës edhe gjatë vitit 
2011 vazhdojnë të jenë  të pa kënaqur me pamjen e përditshme të qytetit si dhe 
gjendjen aktuale mjedisore në vendbanimet dhe pronat e tyre. Nga 980 të anketuar 
80%  kanë deklaruar se materialet promovuese të shpërndara nga ana e bizneseve 
në hapësirat e ndërtesave të banimit shkaktojnë ndotje për mjedisin ku jetojnë, si 
dhe shprehin shqetësimin e tyre lidhur me gjendjen aktuale mjedisore në 
vendbanimet dhe pronat e tyre. Anketa e përpiluar është përbërë nga 7  pyetje dhe 
ka qenë anonime.  
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ATRC organizon trajnime për organizatat partnere të Forum Syd 

  

ATRC gjatë muajit shtator ka mbajtur 3 trajnime/punëtori, për 
organizatat joqeveritare, përfituese të Forum Syd Kosovo Pro-
gramme. Qëllimi i organizimit të këtyre trajnimeve ishte ngritja e 
kapaciteteve të OJQ-ve në fushën e menaxhimit financiar, menax-
himit të projektit dhe avokim. 

Punëtoritë janë përqëndruar në ofrimin e metodave dhe prak-
tikave të nevojshme për dizajnim dhe menaxhim të suksesshëm 
të projekteve, bazuar në analizën e metodës së kornizës logjike; 
zhvillimin e shkathtësive avokuese dhe ndërtim të koalicioneve të 
domosdoshme për vazhdimin punës efektive avokuese dhe 
menaxhimin e financave, duke përfshirë politikat dhe procedurat 
financiare.  

Ofrimi i trajnimeve/punëtorive për organizatat do të vazhdoj deri 
në muajin dhjetor 2011.  

ATRC certifikohet nga Ministria e Drejtësisë për kontributin në procesin e ndërmjetësimit  

Si rezultat i trajnimit te organizuar nga ATRC dhe organizata 
“CCSP”, për 15 ndërmjetësuesit e regjionit të Prishtinës dhe 
aftësimin e tyre për të qenë ndërmjetësues sipas përkufizimeve 
dhe përcaktimeve Ligjore, Ministria e Drejtësisë, përkatësisht 
Ministri i Drejtësisë me rastin e licencimit të Ndërmjetësuesve i ka 
ndarë certifikatë ATRC-së, me motivacionin: Për kontributin dhe 
ndihmën e ofruar ne zhvillimin e procesit të ndërmjetësimit në 
Republikën e Kosovës”.   

   



 

 

 

Advocacy Training & Resource Center - ATRC 

Rr. gazmend zajmi  nr.20 Prishtinë,  

phone/fax: +381(0)38 244810 

e-mail: info@advocacy-center.org  

web page: www. advocacy-center.org 

MISIONI I ATRC-së 

ATRC është organizatë kosovare, jo-fitimprurëse e cila synon rritjen e pjesëmarrjes së qytetareve në përgjithësi dhe shoqërisë civile në veçanti në 
proceset vendimmarrëse përmes ofrimit të shërbimeve dhe bashkëpunimit aktiv me palët me interes në vend dhe jashtë tij si një nga kushtet themelore 
për një shoqëri të zhvilluar dhe demokratike.   

PROGRAMET KRYESORE TË ATRC 

1. Programi i ngritjes së kapaciteteve, i cili synon që përmes trajnimeve dhe ofrimit të konsulencave, të rrisë kapacitet e organizatave joqeveritare në 
Kosovë në fushën e zhvillimit të përgjithshëm organizativ, menaxhimit të projekteve, zhvillim të fushatave të suksesshme të avokimit etj. 

2. Programi i administrimit të granteve, i cili synon të ndihmojë organizatat joqeveritare lokale përmes granteve të vogla kryesisht në fushata avokimi në 
nivel lokal dhe nacional. 

3. Programi për Avokim, përmes projekteve të ndryshme ATRC synon të avokojë në institucione nacionale dhe lokale për probleme të ndryshme të cilat 
janë preokupim dhe brengë e qytetarëve në përgjithësi.  

4. Informimi, përmes të cilit ATRC synon të ofrojë informacione në mënyrë elektronike në ueb faqe, në lidhje me diskutimet publike dhe tryeza të 
rrumbullakëta, ndërtimet e koalicioneve, ndërmjetësim partneriteti dhe bashkëpunimi. ATRC, gjithashtu në kuadër të kësaj komponente ofron librari me 
1756 tituj të ndryshëm, si: botime për çështjet sociale, politike dhe ekonomike që lidhen me Kosovën dhe rajonin, analiza, studime, hulumtime dhe 
dokumente tjera me rëndësi mbi fushë veprimtarinë e organizatave joqeveritare në përgjithësi, të krijuara nga organizata joqeveritare brenda dhe jashtë 
Kosovës.  

 

 

ATRC në media  
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