
Në kuadër të kampanjës Drejtësia dhe Qytetarët, ATRC gjatë muajit tetor, 

ka vazhduar me organizimin e Punëtorive për Informim Publik: 

Mekanizmat e ankesave për sistemin e drejtësisë që janë në dispozicion 

për qytetarët, në 7 komuna të Kosovës: Vushtrri, Shtime, Kaçanik, 

Rahovec, Skenderaj, Klinë dhe Fushë Kosovë.  

Punëtoritë kishin për qëllim informimin e gjithë qytetarëve për 

mekanizmat e ankesave në sistemin e drejtësisë, kundër gjyqtarëve, 

kundër gjyqtarëve porotë, kundër prokurorëve, kundër policisë, dhe 

kundër avokatëve. 

Qytetarët, përmes këtyre punëtorive, patën rastin të informohen për 

mekanizmat ekzistues të ankesave në sistemin e drejtësisë dhe te bëjnë 

pyetje direkte përfaqësuesve nga: kampanja Drejtësia dhe Qytetarët, 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Zyra e Prokurorit Disiplinor, Prokuroritë 

regjionale, Gjykatat Komunale, Gjykatat Komunale për Kundërvajtje, 

Avokatët e viktimave, Këshillat Lokale për Siguri në Komunitet, Policia e 

Kosovës, etj. Gjatë këtyre takimeve, qytetarëve ju shpërndanë edhe 

broshura me të cilat kampanja Drejtësia dhe Qytetarët synon t’i informoj 

qytetarët se si të parashtrojnë ankesat për gjyqtarët, gjyqtarët porotë, 

prokurorët, policinë, dhe avokatët. 

Interesimi i lartë i qytetarëve për tu informuar në këtë fushë, u dëshmua 

me pjesëmarrje të lartë në të gjitha komunat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informatorit: The Advocate, është publikim tremujor i ATRC-së, i cili synon të informojë organizatat joqeveritare, donatorët, mediat, 

përfaqësuesit e institucioneve etj, për aktivitetet e zhvilluara në ATRC dhe nga partnerët e saj.  Shpresojmë dhe urojmë që publikimi do të 

jetë në funksion të informimit dhe koordinimit më të mirë të aktiviteteve në mes ATRC-së dhe organizatave të tjera joqeveritare në Koso-

vë. Publikimi është bërë i mundur falë gatishmërisë dhe vullnetit të stafit të ATRC-së.   
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Faqe 2 T H E  A D V O C A T E  

Foto 1. takimi publik në Skenderaj, datë 11/10/2012   Foto 2. takimi publik në  Fushe Kosove, datë 9/10/2012  

Foto 3. takimi publik në Kacanik, datë 23/10/2012  Foto 4. takimi publik në Rahovec, datë 16/10/2012 

Foto nga takimet publike mbi Mekanizmat e ankesave për sistemin e 

drejtësisë që janë në dispozicion për qytetarët 



ATRC KONTRIBUON NË PËRFSHIRJEN E QYTETARËVE NË VENDIMMARRJE 

NË NIVEL LOKAL  

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

Në kuadër të projektit “Qytetarë aktiv-komuna të përgjegjshme dhe transparente” ATRC organizoi tetë 

punëtori rreth përfshirjes së qyetarëve në vendimmarrje në nivel lokal.  

Pjesëmarrës në këto punëtori ishin zyrtarët komunal të komunës së Gjilanit, Vitisë, Kamenicës dhe 

Novobërdës si dhe grupet joformale avokuese, të themeluara nga ATRC gjatë këtij viti.  

Qëllimi i organizimit të punëtorive ishte diskutimi dhe marrja e rekomandimeve nga pjesëmarrësit rreth 

faktorëve, mënyrave si dhe mekanizmave aktual të pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje.  

Këto rekomandime janë përfishirë në udhëzuesin “Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje në nivel lokal”, të 

publikuar nga ATRC në muajin nëntor. Udhëzuesi përmban shembuj dhe rekomandime për komunat, 

organizatat e shoqërisë civile dhe qytetarët rreth hapave të përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje. Ky 

udhëzues u prezantua gjatë tryezave të organizuara nga ATRC, gjatë muajit dhjetor, në komunat e 

lartpërmenura.  

Projekti “Qytetarë aktiv-komuna të përgjegjshme dhe transparente” financohet nga Qendra 

Ndërkombëtare Olof Palme dhe ka për qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset 

vendimmarrëse në nivel lokal. 

 

Foto nga takimet me Kryetarin e Komunes, Kryesuesen e Kuvendit Komunal te Novoberdes  

                                   

                   



T H E  A D V O C A T E   Faqe4 

           

            

 

Debat publik: Roli i qytetarëve në avokimin për të drejtat e viktimave 

ATRC, në kuadër të Kampanjës Drejtësia dhe Qytetarët, më 9 tetor, ka organizuar 

takimin publik informues, për rolin e qytetarëve në avokimin e të drejtave të viktimave. 

Ky takim u mbajt pas dorëzimit të rastit të tretë në kuadër të kësaj Kampanje - rasti i 

Mirsada Shalës, e vrarë katër vite më parë në rrethana ende të pasqaruara dhe dy 

rasteve të tjera të ngjashme, të iniciuara me herët nga Kampanja Drejtësia dhe 

qytetarët, si: rasti i vrasjes së Diana Kastratit dhe dhunës së ushtruar nga policia e 

Kosovës ndaj fotoreporterit Vedat Xhymshiti.  

Për të sqaruar në detaje, rastet e përmendura më lartë, procedurat që janë ndjekur, 

përgjigjet që janë marrë, veprimet që janë ndërmarrë etj, në panel morrën pjesë: babai 

i së ndjerës Diana Kastrati – Gëzim Kastrati, babai i së ndjerës Mirsada Shala – Ruzhdi 

Shala, Richard Pompelio – babai i një djaloshi të vrarë në rini, i cili erdhi nga SHBA për 

të ndarë eksperiencën dhe përjetimet e tij me pjesëmarrësit në takim, si dhe Tahire 

Haxholli, kryesuese e Sektorit Kundër Dhunës në Familje në Policinë e Kosovës.  

Takimi kishte për qëllim nxitjen e përgjegjshmërisë publike dhe ndarjes së përjetimeve 

dhe përvojave të  prindërve/panelistëve lidhur me rolin e qytetarëve në avokimin e të 

drejtave të viktimave në kuadër të sistemit të drejtësisë. Ky rol është jetik për çdo 

sistem funksional të drejtësisë dhe kjo vlen njëlloj si për sistemin e drejtësisë në Kosovë 

ashtu dhe për sistemin e drejtësisë në Shtetet e Bashkuara. Demokracitë e përparuara 

janë të bazuara në parimin që qeveritë dhe institucionet publike duhet të përgjigjen për 

të mirën e qytetarëve dhe të krijojnë mekanizma për përfshirje të qytetarëve në procese 

të rëndësishme vendimmarrëse. 

Z. Kastrati, Z. Shala dhe Z. Pompelio, që të tre përfaqësonin raste të ndryshme, përvoja 

të ndryshme, por me një të përbashkët: përkushtimin e një PRINDI për të zbardhur 

rastin e fëmijës se tij dhe çuarjen e dorasit para organeve të drejtësisë dhe insistimi për 

të drejtën. Pjesëmarrësit në këtë takim patën rastin që përmes pyetjeve, komenteve 

dhe diskutimeve të tyre, t’i ndajnë shqetësimet dhe përvojat e tyre me panelistët e 

ftuar.   



T H E  A D V O C A T E   Faqe 5 

TRAJNIME/PUNËTORI TË PËRKRAHURA NGA SAVE THE CHILDREN 

ATRC me përkrahje nga Save the Children, gjatë muajve tetor-dhjetor, ka mbajtur trajnime/

punëtori si dhe ka ofruar konsulenca dhe asistencë direkte për organizatën joqeveritare 

Iniciativa 6, në Prizren. Kjo pako e shërbimeve ka përfshirë trajnime/punëtori dhe konsulenca 

në Dizajnimin e Projekt Propozimit, Monitorimit, Vlerësimit dhe Raportimit, Planifikimit Strategjik 

dhe Menaxhimit financiar. 

Qëllimi i ofrimit të këtyre shërbimeve ishte ngritja e kapaciteteve të stafit të organizatës 

Iniciativa 6, përmes ofrimit të metodave dhe praktikave të nevojshme për dizajnim dhe 

menaxhim të suksesshëm të projekteve, bazuar në analizën e metodës së kornizës logjike, 

menaxhimin e financave, duke përfshirë politikat dhe procedurat financiare si dhe fasilitimin e 

planit strategjik në përputhje me misionin dhe vizionin e organizatës. Gjatë muajit dhjetor, 

ATRC në bashkëpunim me Iniciativa 6 kanë hartuar Planifikimin strategjik për Iniciativa 6, për 5 

vitet e ardhshme. Plani strategjik përcakton synimet kryesore të organizatës për periudhën 

2013-2018, si dhe hapat konkret që do t’ndërmirren në drejtim të përmirësimit të gjendjes së 

komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. 

 

TRAJNIME/PUNËTORI PËR ORGANIZATAT JOQEVERITARE TE KOMUNITETIT RAE  

Ne kuadër të aktiviteteve te vazhdueshme te ATRC te përqendruara ne ngritjen e kapaciteteve 

te organizatave te Shoqërisë civile ne Kosove, gjate kësaj periudhe ATRC ka organizuar një 

seri trajnimesh për organizatën Ballkan Sunflowers Kosova, respektivisht për 10 koordinatoret 

lokal te saj.   

Gjatë periudhës tetor-dhjetor në sallën e trajnimeve të ATRC-së janë mbajtur 5 trajnime/

punëtori, të cilat janë përqendruar në ofrimin e metodave dhe praktikave të nevojshme për 

dizajnimin e projekt propozimit, menaxhimin dhe zhvillimin organizativ të OJQ-ve; principet e 

udhëheqjes së OJQ-ve, funksionet dhe përgjegjësitë, llogaridhënien, transparencën, kodin 

etik, avokimin ne institucionet lokale per zbatimin e Planeve Lokale te veprimit për integrimin 

e Komuniteteve RAE ne shoqëri etj.  

Trajnimet/punëtoritë janë konsideruar me interes nga koordinatoret lokal te BSF-se, për faktin 

se roli dhe përgjegjësia e tyre eshte e lidhur ngushte me procesin e avokimit ne Kuvende 

Komunale për zbatimin e planeve lokale te veprimit.  

 

 

 

 
 

             

 



www. advocacy-center.org 

MISIONI I ATRC-së 

ATRC është organizatë kosovare, jo-ftimprurëse e cila synon rritjen e pjesemarrjes së qytetareve në përgjithesi dhe shoqërise 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 fushëveprimtarinë e organizatave joqeveritare në pergjithësi, të 

krijuara nga organizata joqeveritare brenda dhe jashtë Kosovës.  

 

 

 

 

 

 

T H E  A D V O C A T E   Faqe 6 

 

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 

TRAJNIM I PËRKRAHUR NGA OSBE 

ATRC me përkrahje nga OSBE, gjatë mujit tetor, ka mbajtur trajnimin dy ditor “Avokimi” për 

përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile te regjionit te Prishtinës dhe qe zhvillojnë 

aktivitete lokale ne regjion te Prishtinës. 

Trajnimi kishte për qëllim ngritjen e kapaciteteve të pjesëmarrësve për punë efektive 

avokuese. Punëtoria iu mundësoi pjesëmarrësve të kuptojnë procesin avokues dhe ndikimin në 

politikat publike, identifikimin e çështjeve dhe objektivave të përbashkëta si dhe përzgjedhjen  

e strategjive efektive avokuese. 

Pjesëmarrësve iu dhanë këshilla praktike se si organizatat mund të zhvillojnë fushata të 

suksesshme avokimi për çështje të caktuara dhe të arrijnë rezultatin e synuar. 

mailto:info@advocacy-center.org

