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Publikimi i këtij buletini mundësohet nga përkrahja zemërgjerë e popullit amerikan
nëpërmjet Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara (USAID).
Përmbajtja është përgjegjësi e ATRC-së dhe nuk reflekton detyrimisht qëndrimet e
USAID-it ose Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 

Politikanët kosovarë u bëjnë thirrje qytetarëve të ruajnë
paqen dhe stabilitetin gjatë procesit të përcaktimit të statusit   

Përfaqësues të qeverisë lo-
kale dhe asaj qendrore,
OJQ-ve, mediave dhe sek-
torit të biznesit në pesë reg-
jionet e Kosovës kanë pasur
mundësi të informohen,
shqetësimet e tyre të dëgjo-
hen dhe të bëjnë pyetje për
procesin e zgjidhjes së sta-
tusit të Kosovës, gjatë pesë
takimeve publike të organi-
zuara nga ATRC-ja në mua-
jin maj.     
Takimet regjionale në Prish-
tinë, Mitrovicë, Pejë, Gjilan
dhe Ferizaj kanë pasur për
qëllim informimin e mëtejmë
të opinionit për rezultatin e
statusit, takime këto të cilat u
organizuan pas 29 tryezave
të rrumbullakëta të mbajtura
në muajt shkurt dhe mars.   

Organizatat e shoqërisë ci-

vile dhe qytetarët
janë informuar
po ashtu edhe
për propozimin e
Martti Ahtisaarit,
të dërguarit të
posaçëm të
OKB-së për ne-
gociatat për sta-
tusin e ardhshëm
të Kosovës.    

Politikanë ven-
dor dhe diplomatë të huaj u
kanë bërë thirrje qytetarëve
të ruajnë paqen dhe stabili-
tetin në kohën kur përcaktimi
i statusit për të ardhmen e
Kosovës është në fazën për-
fundimtare. 

"Kemi bërë kompromise.
Propozimi i Ahtisaarit është
një balancë i mirë. Ai propo-
zon që Kosova të bëhet
shtet", ka deklaruar Kryemi-
nistri Agim Çeku në takimin
e mbajtur në Prishtinë më 22
maj. Propozimi përmban
mekanizma mbrojtës për të
drejtat e minoriteteve çofshin
ato individuale ose politike,
ka shtuar Çeku.  

Kryesuesi i Zyrës Britanike
në Kosovë, David Blunt, ka
thënë se pakoja e Ahtisaarit
është rezultat i kompromisit

dhe këndvështrimeve të
ndryshme. Sipas tij, pakoja
paraqet këndvështrimet e
shumicës dhe nevojën për
mbrojtje të minoriteteve.     

Rezoluta e ardhshme për
Kosovën e Këshillit të Siguri-
mit të OKB-së; roli i Rusisë
në procesin e zgjidhjes së
statusit; sfidat e implementi-
mit të pakos së Ahtisaarit
dhe funksionaliteti i shtetit të
Kosovës; dhe procesi i de-
centralizmit janë çështjet që
shqetësonin më së tepërmi
pjesëmarrësit.   

Për propozimin e plotë të sta-
tusit, vizitoni www.unosek.org   

Një qytetare shpreh shqetësim
për rezultatin e përcaktimit të

statusit të Kosovës 

Rr. Agim Ramadani Nr. 15
Kati i 2-të Prishtinë, Kosovë Te-
lefon/Fax: +381 (0) 38 244 810

Debate publike të organizuara nga ATRC-ja 

Përkrah komunitetin e OJQ-vePërkrah komunitetin e OJQ-ve

Kryeministri, Agim Ceku, u sqaroi më 22 maj
qytetarëve të Prishtinës procesin e zgjidhjes së

statusit të Kosovës 



Koordinatori i Qendrës
Ndërkombëtare Olof Palme
në Prishtinë, Levent Biçaku,
i ka informuar përfaqësuesit
e OJQ-ve vendore për pro-
gramet e Qendrës Palme
gjatë dy tryezave të rrum-
bullakëta të organizuara
nga ATRC-ja më 10 dhe 11
maj në Prishtinë dhe Mitro-
vicë. Biçaku veçoi objektivat
dhe prioritetet e financimit,
procedurat e aplikimit, si-
kurse edhe fondet për Ko-
sovën.      

Qendra Ndërkombëtare
Olof Palme, organizatë sue-
deze kjo, ka shpallur në maj
rundin vjetor të granteve në
kuadër të Programit për
Ballkanin Perëndimor, të fi-
nancuar nga Agjencia Sue
deze për Zhvillim - Sida.  

"Prioritetet e financimit
kanë të bëjnë me demokra-
cinë, të drejtat e njeriut dhe
paqen," ka thënë Biçaku. 

Ai u bëri thirrje përfaqë-
suesve të OJQ-ve që të
aplikojnë me projekt propo-
zime më të mira sepse
"shanset për t'u financuar
varen nga kualiteti i propozi-
meve".  

Qendra Palme kontribuon
për një botë të lirë, paqë-
sore dhe demokratike, ku
respektohen të drejtat e nje-
riut, ka shtuar Biçaku.    

Për informata për fondet e
Qendrës Ndërkombëtare
Olof Palme dhe aplikim vizi-
toni: www.palmecenter.org
(shtyp 'Western Balkan pro-
gram') ose kontaktoni zyrën
në Kosovë të Qendrës 
Palme: 
levend.bicaku@palmecen-
ter.se. 

Vëllimi V • Numri 5 • Faqe 2     

Qendra Ndërkombëtare Olof Palme shpall rundin
vjetor të financimit 

BULETINI

ATRC-ja ka organizuar dy
tryeza të rrumbullakëta
ndërmjet OJQ-ve vendore
dhe përfaqësuesit të Fondit
të Vëllezërve Rockefeller
(RBF) për Ballkanin Perën-
dimor, Haki Abazin, më 17
dhe 18 maj në Prishtinë dhe
Mitrovicë. 

Abazi paraziti programet e
granteve të RBF-së të cilat
fokusohen në katër fusha:
praktikën demokratike; 
zhvillimin e qëndrueshëm;
paqen dhe stabilitetin; dhe
avancimin njerëzor. 
"Fondi i Vëllezërve Rocke-

feller është i angazhuar në
dhënien e granteve në Ko-
sovë që nga viti 2003.
Fondi aktualisht është i për-
qendruar në dhënien e

granteve në 
kuadër të dy
fushave progra-
more: praktikën
d e m o k r a t i k e
dhe zhvillimin e
qëndrueshëm",
ka deklaruar 
Abazi.

"Kjo reflekton 
vlerësimin e 
RBF-së se 
ndihma për de-
mokraci tole
rante e pluraliste, dhe pro-
movimi i zhvillimit të qën-
drueshëm në rajon, paraqet
prioritetet kryesore." 
Mënyra e aplikimit, procesi

i grant dhënies dhe infor-
mata shtesë për programet
e RFB-së mund të gjinden 

në www.rbf.org.  
Prezantimet e donatorëve

janë pjesë e një iniciative të
ATRC-së që synon njofti-
min e OJQ-ve me mundësit
e financimit dhe donatorët
me OJQ-të, të cilat kanë in-
teresa të ngjashme.  

Fondi i Vëllezërve Rockefeller përkrah zhvillimin
e qëndrueshëm në Kosovë

Ekspozitë nga OJQ
për Prishtinën

Artistë të rinj të Prishtinës
kanë ekspozuar të dhënat e
hulumtuara dhe analizuara
për historinë dhe kulturën e
Prishtinës në përpjekje për
të shtuar vetëdijen dhe pje-
sëmarrjen e publikut për
ambientin urban të qytetit të
tyre, gjatë një ekspozite dy
javore më 11-25 maj në Mu-
zeun e Kosovës   

Ekspozita interaktive, e or-
ganizuar nga OJQ-ja "Ini-
ciativat për Zhvillim në Ko-
sovë - IRDK"  në kuadër të
projektit "Zbulo Prishtinën",
ka përfshirë qytetarë në dia-
logun për marrëdhëniet e
tyre me ambientin ku je-
tojnë, të kaluarën, të tash-
men dhe të ardhmen e
Prishtinës.  

Sipas IRDK-së, ekspozita
ka synuar nxitjen e qyteta-
rëve në promovimin e zhvil-
limeve pozitive në qytetin e
tyre duke mbledhur përfa-
qësues të sektorëve të
ndryshëm të komunitetit. 

Ekspozita "Zbulo Prishti-
nën" është përkrahur nga
ATRC dhe IREX në kuadër
të Programit Kosovar për
Shoqëri Civile. 

Për më shumë informata
kontaktoni: discoverycen-
ter@gmail.com ose vizitoni:
www.d i scove rycen te r -
ks.net. 

Fondi i Vëllezërve Rockefeller organizoi konferencë
më 12-14 prill në New York për të ardhmen e

Kosovës. Në foto: Presidenti Clinton gjatë
adresimit të pjesëmarrësve në konferencë

Gjatë periudhës 2008-2010,
Qendra Palme do të fokusohet

në pjesëmarrjen e qytetarëve në
vendim-marrje, dhe aftësinë e or-

ganizatave të shoqërisë civile
dhe administratave lokale që të
përfitojnë dhe marrin pjesë në
procesin e zgjerimit të BE-së

Mundësi financimi për OJQ 

Organizatat e shoqërisë civile të interesuara për përkrahje financiare për projektet e tyre
ftohen të aplikojnë për fondet e Qendrës Palme për vitin 2008 

Fondi i Vëllezërve Rockefeller është organizatë filantropike, e cila punon për të
promovuar ndryshimet sociale

Pjesëmarrësit në ekspozitën
“Zbulo Prishtinën” më 11 maj



Zyrtarë të Komunës së
Prizrenit i kanë përdorur
automjetet zyrtare pa
ndonjë rregullore/urdhër
administrativ, i cili do të au-
torizonte rregullat dhe qëlli-
met e shfrytëzimit të au-
tomjeteve në Prizren. 

Kështu ka qenë deri në
mars të këtij viti kur Asam-
bleja Komunale miratoi
"Rregulloren për Shfrytë-
zim të Automjeteve Zyrtare

në Komunën e
Prizrenit", si re-
zultat i përpjek-
jeve avokuese
të Rrjetit të Ra-
diove për të
Drejtat e Njeriut
(RDN).           

Prizreni nuk
është e vetmja
komunë ku
RDN avokon
për transpa-

rencë, por është suksesi
më i madh i saj. Rrjeti i Ra-
diove për të Drejtat e Nje-
riut është duke implemen-
tuar projektin "Transpa-
renca dhe e Drejta e Infor-
mimit të Publikut për Doku-
mentet Zyrtare," i cili përfs-
hinë gjashtë komuna të Ko-
sovës: Prishtinën, Fushë
Kosovën, Klinën, Mitrovi-
cën, Prizrenin dhe Kameni-
cën.   

Projekti synon avancimin
e proceseve të transparen-
cës në nivel lokal përmes
mediave për t'iu qasur pu-
blikut.   

"Ndikimi i RDN-së në pu-
nën e Komunës së Prizre-
nit është tregues real për
rolin që mediat mund të
luajnë në implementimin e
ligjit nga vendim-marrësit
në të mirë të qytetarëve",
ka thënë Ekrem Qitaku,
drejtor i RDN-së.   

Tetë radio stacione në ra-
jone të ndryshme të Koso-
vës përfaqësuese të të gji-
tha komuniteteve etnike
janë pjesë e rrjetit: Vala Ri-
nore, Yeni Donem, Contact
Plus, Radio Kamenica, Ra-
dio Peja, Radio K, Kent Fm
dhe Radio Contact.  

Për më shumë informata,
kontaktoni: 
rdnvalarinore@gmail.com
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Rrjeti i Radiove për të Drejtat e Njeriut promovon
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Njëqind e shtatëdhjetë tituj
të rinj i janë shtuar bibliote-
kës së ATRC-së në muajt
prill dhe maj. Në tërësi, bi-
blioteka përmban më
shumë se 800 tituj librash,
raportesh dhe materiale të
tjera për avokim, shoqëri ci-
vile, lidership, vetëdijesim
gjinor, të drejta të njeriut, etj.

OJQ-të kosovare dhe ato
ndërkombëtare, studentë
universiteti, gazetarë, zyr-
tarë qeveritarë dhe qyte-
tarë të interesuar mund të
kenë qasje në bibliotekë. 

Ajo përmban publikime
dhe materiale trajnimi në
gjuhën angleze, shqipe dhe
serbe në fushën e menaxh-
mentit, avokimit dhe lobi-
mit, sociale, ekonomike, 

politike, ligjore, gjinore, pro-
bleme shëndetësore, dhe
ambient. Biblioteka përm-
ban po ashtu koleksion in-
teresant të studimeve, ra-

porteve, dhe udhëzuesve
për çështje politike, ekono-
mike, dhe sociale në Ko-
sovë të publikuara nga or-
ganizata vendore dhe ndër-
kombëtare.    
ATRC-ja do të vazhdoj pa-

surimin e bibliotekës me ti-
tuj të rinj, kështu institu-
cione dhe organizata të
ndryshme janë të mirësear-
dhura të kontribuojnë me
publikimet e tyre duke kon-
taktuar info@advocacy-
center.org ose 038 244
810.   

Lexuesit kanë qasje on-
line në databazën e biblio-
tekës në www.advocacy-
center.org (shtyp shërbi-
met) për të parë listën e
plotë me të gjithë titujt.  

Biblioteka e ATRC-së me tituj të rinj

Rrjeti i Radiove për të Drejtat e Njeriut monitoron
shfrytëzimin e automjeteve zyrtare në 6 komuna

Ta bëjmë Ferizajin
qytet më të mirë 

Përfaqësues të qeverisjes
lokale, këshillave joformal,
shoqërisë civile, organiza-
tave ndërkombëtare dhe
ekspertë janë takuar për të
diskutuar pjesëmarrjen pu-
blike në kontekstin e planifi-
kimit zhvillimor në Ferizaj. 
Ata u takuan më 23 maj në

kuadër të tryezës së rrum-
bullakët "Shndërrimi i De-
mokracisë në Qeverisje të
Mirë, nga Perspektiva e
Planifikimit", të organizuar
nga UN Habitati në bashkë-
punim me ATRC-në. Pjesë-
marrësit përqendruan dis-
kutimin në mënyrat dhe me-
kanizmat e nxitjes së përfs-
hirjes së shoqërisë civile në
procesin e planifikimit si një
ndër parimet e qeverisjes
së mirë, dhe komponent
esencial i strategjisë së pla-
nifikimit zhvillimor lokal.    

Ata u pajtuan që idetë e
shoqërisë civile të përfshi-
hen në dokumentet planifi-
kuese. Tryeza shërbeu për
të këmbyer përvojat ndërm-
jet organizatave të shoqë-
risë civile dhe autoriteteve
të qeverisë lokale në gjetjen
e zgjidhjes për angazhim
më të madh të shoqërisë ci-
vile në proceset e vendim-
marrjes.  

Për më shumë informata:
kontaktoni info@unhabitat-
kosovo.org

Planifikimi zhvillimor
lokal 

Biblioteka e ATRC-së përmban më
shumë se 800 tituj librash, raportesh

dhe materiale të tjera në gjuhën
angleze, shqipe dhe serbe

Transparenca dhe informimi publik 

Ferizaj, Kosovë 
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Zyrtarë komunal dhe OJQ-
të kanë diskutuar për shër-
bimet publike të komunave
gjatë pesë workshopeve të
mbajtura në prill dhe maj
në pesë rajonet e Kosovës,
të organizuara nga Asocia-
cioni i Komunave të Koso-
vës (AKK) dhe përkrahur
nga IREX, ATRC, UNDP
dhe OSBE.

Këto takime synonin këm-
bimin e praktikave të mira

në informimin dhe pjesë-
marrjen publike, konsulti-
min dhe mundësitë e bara-
barta, përcaktimin e kom-
petencave komunale dhe
shtimin e bashkëpunimit
ndërmjet komunave.   

"Për qytetarët nuk është e
qartë se cilat shërbime i
ofron komuna e tyre", ka
pohuar Sazan Ibrahimi,
drejtor i AKK-së, duke iu re-
feruar perceptimit publik

ndaj shërbimeve komu-
nale. Sipas përfaqësuesve
të OJQ-ve, qeveria lokale
ka nevojë të reformohet. 

Rezultati i takimeve do të
publikohet në një broshurë,
e cila do të shërbej si udhë-
zues për implementimin e
praktikave më të mira nga
komunat e Kosovës.    

Për më shumë informata,
vizitoni www.komunat-
ks.net 
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Komunat e Kosovës të reformohen, thonë OJQ-të 

Zyra e Swiss Contact në
Gjakovë ka ftuar në maj
OJQ-të kosovare për të
aplikuar me projekte në dy
fusha: agrobiznes dhe turi-
zëm, në kuadër të Projektit
për Zhvillim të Bizneseve të
Grave (PZhBG) të finan-
cuar nga qeveria zvice-
rane.

PZhBG synon fuqizimin e
grave ekonomikisht për-

mes marketingut dhe zhvil-
limit të shërbimeve nga fur-
nizuesit lokal për gratë në
rajonin e Dukagjinit. Kontri-
buti financiar është maksi-
mum 4.000 € për projekt.

Afati i fundit për aplikim
është 11 qershor 2007.  

Për informata shtesë dhe
formën e aplikimit, kontak-
toni: 0390 24 290

Nisma e të Rinjve për të
Drejtat e Njeriut (YIHR),
zyra në Kosovë, ofron
praktikë për studentë dhe
të sapo diplomuarit për pe-
riudhën qershor-dhjetor
2007. 

Praktikantët do të fitojnë

përvojë të ndryshme gjatë
punës në YIHR, të angaz-
hohen në një sërë aktivite-
tesh gjatë kontributit në pu-
nët e përgjithshme në zyrë.
Përmes punës së tyre,
praktikantët do të kenë
mundësi të fitojnë njohuri

për të
drejtat e
n j e r i u t
d h e
çështjet
e avoki-
mit; pa-

surojnë dhe praktikojnë
njohurinë e fituar gjatë stu-
dimeve ose karrierës së
tyre profesionale; dhe të
kenë mundësi të marrin
pjesë në organizime të
ndryshme sikurse edhe ti
shtojnë kontaktet.  

Për përshkrimin e kërke-
save të përgjithshme, dety-
rat dhe përgjegjësitë, ko-
hëzgjatjen e praktikave dhe
aplikimin, kontaktoni: 038
248 509 ose 
ksoffice@yihr.org

Swiss Contact përkrah agrobiznesin dhe turizmin
në rajonin e Dukagjinit 

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut ofron praktikë
për studentë 

Mundësi financimi për OJQ 

Shërbimet publike 

Njoftim


