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Letër nga Drejtori ekzekutiv
Përshëndetje të nderuar miq,
Sikundër është kthyer në traditë, çdo vit ATRC vjen tek ju me përmbledhjen e punës së saj vjetore, duke synuar
që përmes tij të komunikoj me ju dhe njëkohësisht t’ ju informoj lidhur me zhvillimet, aktivitetet, projektet dhe
rezultatet e arrira brenda vitit raportues.
Viti 2010 ka shënuar disa zhvillime të rëndësishme për ATRC , ndër të cilat mund të përmendim ruajtjen dhe
avancimin e partneriteteve me organizata vendore dhe ndërkombëtare, zhvillimin e aktiviteteve bazuar në katër
programet bazë të saj: Programi i Administrimit te Granteve, Programi i Ngritjes se Kapaciteteve, Programi i
Avokimit dhe Programi i Informimit, duke siguruar dhe garantuar në të njejtën kohë përmbushjen e rolit dhe misionit të saj si Qendër e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim.
Aktivitetet e organizuara në njërën anë si dhe rezultatet e arritura në anën tjetër dëshmojnë më së miri për
përkushtimin dhe angazhimet e stafit të ATRC-së në përmbushjen e obligimeve që dalin nga misioni i saj si dhe
ndihmën dhe përkrahjen e vazhdueshme dhe të pakursyer të ofruar nga partnerët e saj në terren, si OJQ, institucione lokale, ekspertë lokal, media etj.

Kushtrim Kaloshi
Drejtor Ekzekutiv

Letër nga Drejtori ekzekutiv

ATRC, edhe më tej, do të angazhoj të gjitha kapacitetet e saj, që në përputhje me objektivat e katër programeve
bazë, të ndihmoj dhe përkrah organizatat joqeveritare në Kosovë; të forcoj kapacitetet e brendshme të organizatave
joqeveritare; të avokoj në institucione lokale dhe nacionale për çështje të interesit të përgjithshëm, të vazhdoj të
ruaj dhe forcoj edhe më tej rolin e saj të ndërmjetësimit në mes sektorit të OJQ-ve dhe donatorëve të ndryshëm,
duke u bazuar gjithmonë në moton kryesore: “Bringing out the advocate in everyone”
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Për atrC

Për atrC

Që nga themelimi i saj në vitin 2001, ATRC ka
ndihmuar OJQ-të Kosovare në profesionalizimin e
punës së tyre, artikulimin e kërkesave të tyre dhe ka
avokuar tek strukturat qeveritare për çështje me rëndësi
për shoqërinë Kosovare.
ATRC realizon qëllimet e veta përmes katër programeve kryesore të saj:
1. Programi i ngritjes së kapaciteteve, i cili synon që
përmes trajnimeve dhe ofrimit të konsulencave, të ngris
kapacitetet e organizatave joqeveritare në Kosovë në
fushën e zhvillimit organizativ, menaxhimit të projekteve dhe në avokim.
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2. Programi i administrimit të Granteve, i cili synon
të ndihmoj organizatat joqeveritare lokale përmes
granteve, duke synuar ndryshime të politikave publike,
inicim të ligjeve dhe rregulloreve, praktika të reja në të
mirë të publikut, fushata edukimi dhe sensibilizimi për
çështje të ndryshme si: mjedisi, të drejtat e pakicave,
transparenca dhe llogaridhënia etj.
3. Programi për Avokim- ATRC në partneritet me

organizata tjera në vazhdimësi inicion fushata avokimi
në nivel lokal dhe nacional, duke synuar që problemet
e indentifikuara në komunite t’i kthej në çështje të forta
avokimi dhe si rezultat t’i gjej zgjidhjen e merituar.
4. Programi për Informim, mbështet shkëmbimin e
informatave ndërmjet OJQ-ve, institucioneve qeveritare, donatorëve, zyrtarëve dhe qytetarëve. Këtë e realizon përmes diskutimeve publike, konferencave,
prezantimeve të donatorëve, publikimeve dhe uebfaqes
së ATRC-së.
ATRC beson se ndërtimi i koalicioneve dhe partneriteteve ndërsektoriale janë shtylla kyçe për arritjen e
qëllimit dhe përmbushjen e misionit të saj. Për këtë
arsye, ATRC është në bashkëpunim të vazhdueshëm
me OJQ të shumta në Kosovë, është pjesë e fushatave
avokuese që kanë për qëllim zhvillimin e demokracisë
dhe pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje si dhe
është pjesë e rrjeteve në nivel lokal, regjional e
ndërkombëtar.
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Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim
(ATRC) është organizatë jofitimprurëse Kosovare e cila
angazhohet për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe
shoqërisë civile në vendim-marrje, si kusht për një
shoqëri të zhvilluar demokratike dhe stabile rajonale.
ATRC ndihmon në forcimin e rolit të OJQ-ve si agjent të ndryshimit në shoqëri, ngritë kapacitetin e OJQATRC Raporti Vjetor 2010

ve dhe iniciativave qytetare që të ndërrmarin fushata
avokimi dhe kontribuon në krijimin e instuticioneve
qeverisëse bazuar ne standardet ndërkombëtare.
ATRC punon me përfaqësues të OJQ-ve, inciativat
qytetare, administratën publike dhe me instuticionet
politike pa dallim feje, gjinie, etnie, moshe, aftësie,
përkatësie politike dhe orientimi seksual.

misioni

misioni
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Partnerët
Gjatë vitit 2010 ATRC ka lidhur partneritete me organizata e institucione të ndryshme qeveritare ne nivele
lokale dhe nacionale, me organizata joqeveritare Kosovare dhe ndërkombëtare, në inicimin dhe implementimin e projekteve të përbashkëta.

Institucionet dhe agjencitë qeveritare me të cilat
ATRC ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi dhe
ka bashkëpunuar gjatë vitit 2010:

Partnerët

Organizatat joqeveritare rajonale me të cilat ATRC ka bashkëpunuar gjatë vitit 2010:
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Organizatat Joqeveritare lokale me të cilat ATRC ka bashkëpunuar gjatë vitit 2010:
1. CCSD-Qendra për Zhvillim të Shoqërisë Civile
Qytetit të Prishtinës
2. CSD-Komunikimi për Zhvillim Social
3. FWF-Future without fear

Mitrovicë

18. ANP-Aksioni kundër dhunës dhe ndërtimi i paqes

Gracanicë

Gjilan

Shëtrpce

4. Arnika
5. Star of the Future
6. Ekovision
7. Vizioni i Ardhmërisë
8. SHIP-Shoqata Intelektualëve Pavarur

Pejë
Podujevë

Gracanicë

Malishevë
Deçan

14. BCS-Bethany Christian Services
15. Fortesa

21. SPERANZA

Mitrovicë

22. YAHR-Asociacioni i të Rinjëve për të Drejtat e
Njeriut

Obiliq
Drenas

11. Elita
13. Iniciativa Rinore Përparimtare

Kosovare
20. OON-Organizata për persona me aftësi të kufizuar

Mbrojtjen e Mjedisit

12. Qendra Rinore

19. CDK-Qendra për depolitizimin e shoqërisë

Vushtrri

9. IQMM- Iniciativa Qytetare për
10. Endemika

Prishtinë

Viti
Prishtinë
Ferizaj
Gjakovë
Kamenicë

Lipjan

23. Futura Plus

Shëtrpce

24. World of Angels

Mitrovicë

25. Me dorë në zemër

Mitrovicë

26. Shoqata e Gruas,

Gjakovë

27. ShVPDK-Shoqata e të Verbërve dhe atyre
me të Pamë të Dobësuar të Kosovës
28. Liria

15. KPJ-Klubi për politikë të jashtme

Prishtinë

29. Eko- Sharri

16. Handikap Kosova

Prishtinë

30. Ballkan Union

Prishtinë
Istog
Shëtrpce
Gjilan

17. IQMQP-Iniciativa Qytetare për Mbrojtjen e

Përkrahësit
Përkrahësit e ATRC-së gjatë vitit 2010 në implementimin e projekteve të saj kanë qenë:

Agjensioni i Suedisë për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA)

http://www.usaid.gov/kosovo
www.sida.se

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë

http://pristina.usembassy.gov

Ambasada e Holandës

http://www.nlembassy.org.yu

Instituti për Komunitete të Qëndrueshme (ISC)

http://www.iscvt.org

Qendra Ndërkombëtare Olof Palme

www.palmecenter.org

Komisionari i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR)
Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP)
Academy for Educational Development (AED)
Care international Kosova
Swiss-Kosovo Local Governance and Decentralization Support – LOGOS

http://www.unhcr.org
http://www.ks.undp.org
http://www.aed.org
http://www.careks.org
http://www.intercoopkos.org

Përkrahësit

Agjensioni i Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID)
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Programi Për trajnime
Dhe ngritje kaPaCitetesh

Programi Për trajnime
Dhe ngritje kaPaCitetesh

Ky program ka pas për qëllim t’iu ofrojë OJQ-ve
metodat dhe mjetet e duhura për të iniciuar ndryshime
tek komunitetet e tyre. Dita ditës këto organizata ballafaqohen me sfida të reja dhe nevojat e tyre nuk janë të
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Gjatë vitit 2010, trajnerët e ATRC-së në përputhje
me kërkesat e partnerëve të saj kanë realizuar 30 trajnime, nga të cilat kanë përfituar OJQ dhe institucione të
ndryshme, të të gjitha nacionaliteteve.
Temat e përfshira në Programin e trajnimeve:
•
Dizajnimi i projekt propozimit
•
Menaxhimi i projektit
•
Menaxhimi i OJQ-ve dhe Ngritja e fondeve
•
Hyrje në Avokim dhe Ndërtimi i Koalicioneve
•
Roli i OJQ-ve në Shoqëri Civile
•
Qeverisja e mirë
•
Lidershipi dhe Menaxhimi
•
Planifikimi Strategjik
•
Analiza e Shpenzimeve
•
Monitorimi dhe Vlerësimi
•
Raportet në mes Mediave dhe Shoqërisë Civile

njëjta si më parë, andaj edhe ATRC ka ndryshuar programin e saj duke prezantuar trajnime më të avancuara
dhe me tema të reja, në mënyrë që nevojat e përfituesve
të saj të reflektohen në këtë program.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komunikimi Efektiv
Komunikimi me klient
Menaxhimi Financiar
Relacionet me Publikun dhe Marketingu
Menaxhimi i Konflikteve
Negociatat
Qeverisja me Pjesëmarrje
Planifikimi kooperues
Buxhetimi me Pjesëmarrje
Infrastruktura ligjore që reflekton punën e ko
munave në Kosovë vendimmarrëse
•
Mekanizmat e përfshirjes së qytetarëve në pro
ceset vendimmarrëse
•
Funksionimi i qeverisë lokale
Shënim: Për të gjithë klientët tanë, pagesat janë të
standardizuara dhe janë të bazuara në kohën e kërkuar
për zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve të trajnimit.
ATRC Raporti Vjetor 2010

Ndryshe nga trajnimet formale të cilat u dedikohen
një audience më të madhe, konsulencat janë të dizajnuara për të adresuar nevojat specifike të individëve
dhe organizatave në mënyrë të veçantë. Për këtë arsye,
ATRC prakikon metodën e kombinimit të dy shërbimeve: trajnimet me konsulenca individuale, duke
përmbushur sa më mirë nevojat e çdo përfituesi dhe
njëkohesisht për të ngritur efektivitetin e programit të
saj.
Gjatë vitit 2010, janë zhvilluar 80 konsulenca individuale në çështje që kanë të bëjnë me shkrim të projekt
propozimeve, zhvillim organizativ, menaxhim dhe
ngritje të fondeve, zgjidhje konflikti, ndërmjetësim etj.

ATRC Raporti Vjetor 2010

konsuLenCat inDiviDuaLe

konsuLenCat inDiviDuaLe
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Programi Për menaxhim të granteve
Në kuadër të projektit për Fuqizim të Shoqërisë
Civile në Kosovë, të menaxhuar nga ISC përmes
fondeve të USAID, ATRC së bashku me tri organizatat
partnere të saj: Qendrën për Zhvillim të Shoqërisë
Civile (CCSD) në Mitrovicë, Komunikimi për Zhvillim Social (CSD) në Gracanicë dhe Ardhmëria pa
Frikë (FWF) në Shtërpce, kanë ndarë dhe administruar
18 grante OJQ-ve kosovare, të dedikuara për avokim në
nivel lokal.
Projektet janë përqëndruar kryesisht në fushata
avokimi në nivele lokale, duke synuar ndryshime të
politikave publike, inicim të rregulloreve të reja lokale,
praktika të reja komunale në të mirë të publikut,
fushata edukimi dhe sensibilizimi për çështje të
ndryshme si: mjedisi, të drejtat e pakicave, transparenca
dhe llogaridhënia etj.

ELITA - Viti
Komuna në shërbim të qytetarëve
CDKD
Mbrojeni Natyrën dhe Natyra do t’ju mbroj juve
Aksioni kundër dhunës dhe ndërtimi i paqes
(ANP) - Gjilan
Eja të ndryshojmë diçka
Organizata për persona me aftësi të kufizuar
(OON)-Gracanicë
Asgjë mos bëni për ne, pa ne
SPERANZA -Mitrovicë
Fushatë avokimi për ngritjen e kapaciteteve dhe
punësimin e rasteve sociale

Programi Për menaxhim të granteve

Pasqyra e projekteve të shpërblyera me grante:
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Bethany Christian Services (BSC) – Gjakovë
Pjesëmarrja e komunitetit RAE në implementimin
e strategjisë për vitet 2009-2015
FORTESA – Kamenicë
Komunikimi mes qeverisë lokale dhe qytetarëve,
nëpërmjet këshillave lokal
Shoqata e të Verbërve dhe atyre me të Pamë të
Dobësuar të Kosovës - Prishtinë
E drejta për qasje të lirë
Liria - Istog
Ngrite zërin
Shoqata e Personave me Paralizë të Fëmijëve,
Handikap Kosova - Prishtinë
Monitorimi i implementimit të planit nacional të
veprimit për persona me aftësi të kufizuara
Iniciativa Qytetare për Mbrojtjen e Qytetit të
Prishtinës (IQMQP) - Prishtinë
Fushatë preventive kundër degradimit të qytetit të
Prishtinës

Asociacioni i të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut
(YAHR) - Lipjan
Krijimi i mekanizmave për pjesëmarrje të
komuniteteve të fshatrave në komunën e Lipjanit
Futura Plus – Shtërpce
Zyra shërbyese për qytetarë
World of Angels - Mitrovicë
Ne kemi të drejtë për punë
Klubi për politikë të jashtme - Prishtinë
Kosova në internet
Me dorë në zemër - Mitrovicë
Pjesëmarrja aktive e qytetarëve, në procesin
vendimmarrës në nivelin komunal ndikon në
qeverisjen e mirë
Shoqata e Gruas – Gjakovë
Përpilimi i “Rregullores për Eko – Taksat “ në
Komunën e Gjakovës

ATRC Raporti Vjetor 2010

Për të siguruar pjesëmarrje më të madhe të qytetarëve në zhvillimin e institucioneve dhe praktikave
demokratike, ATRC në partneritet me organizata tjera
dhe e vetme, në vazhdimësi inicion fushata avokimi në
nivel lokal dhe nacional, duke synuar që problemet e
indentifikuara në komunite t’i kthej në çështje të forta
avokimi dhe si rezultat t’i gjej zgjidhjen e merituar. Programi për avokim gjithashtu siguron një platformë për
rrjetëzim, shkëmbim informatash dhe aktivizim me
OJQ-të tjera nga Kosova dhe rajoni.

ATRC Raporti Vjetor 2010

Gjatë vitit 2010, ATRC ka qenë e përfshirë në këto projekte:
• Monitorimi i procesit të kthimit të zhvendosurve nga
vendet e treta
• Lëvizja regjionale për ambient ‘’BELLS’’
• Zgjidhja e Konfliktit Social
• Ambasadorët e Rinj në Mbrojtje të Mjedisit
• Praktika te suksesshme - komuna funksionale
• Legalizimi i objekteve pa leje-përfitimet dhe pasojat

Programi Për avokim

Programi Për avokim
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monitorimi i ProCesit të kthimit të
zhvenDosurve nga venDet e treta
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monitorimi i ProCesit të kthimit të
zhvenDosurve nga venDet e treta
Edhe gjatë vitit 2010, vazhdoi projekti për monitorimin e Aeroportit të Prishtinës, i cili financohet nga
UNHCR.
Projekti ka si objektiv monitorimin e procesit të
kthimit të detyruar dhe vullnetar të azil kërkuesve
Kosovar nga vendet e treta në Kosovë.
Përmes këtij projekti, ekipi monitorues i ATRC-së
arrin të identifikoj të gjitha rastet të cilat janë kthyer në
mënyrë të detyruar apo vullnetare, duke përcjellur në
vazhdimësi trendet e të kthyerve në Kosovë dhe qëndrueshmërinë e këtyre kthimeve.
Ekipi i monitoruesve të ATRC gjatë vitit 2010 është
vizituar nga Eurodeputetja austriake Ulrice Lunacek,
e cila shpehu interesin e saj në lidhje me punën dhe
angazhimet e stafit të ATRC-së në monitorimin e pro-

cesit të kthimit të zhvendosurve në përgjithësi dhe
angazhimet dhe përkujdesja që personat e kthyer marrin nga institucionet relevante pas kthimit në
Kosovë --në veçanti.

ATRC Raporti Vjetor 2010

Viti 2010 është karakterizuar me shtim të numrit të
aktiviteteve të orientuara në dhe rreth çështjeve të mjedisit, disa prej të cilave janë organizuar nga ATRC në
cilësinë e partnerit implementues për Kosovë të Lëvizjes Rajonale Mjedisore BELLS, në kuadër të projektit:
Regional Environmental Advocacy / REA Action and
Cohesion in Western Balkans), i përkrahur nga Ambasada Mbretërore e Holandës.
Projekti ka për qëllim ngritjen e vetëdijes të vendimmarrësve dhe akterëve të tjerë me rëndësi, për nevojën
e përmirësimit të legjislacionit për ambient, vënien e
çështjes së mjedisit në krye të agjendave qeveritare si
dhe zhvillimin e fushatave avokuese për inicim të politikave publike, ligje, vendime praktika dhe procedura, të
cilat do të krijonin përmirësim të mjedisit në nivele nacionale dhe rajonale.
Gjatë vitit 2010 janë organizuar një varg konferencash me temë mjedisore:“Dita Nërkombëtare e Ujit”,
“Dialogu ndërmjet shoqërisë civile dhe institucioneve
qeveritare në procesin e integrimit evropian”, “Vlerat
dhe Standardet e UE-së për Mjedis, takime ndërparlamentare Maqedoni – Kosovë dhe Shqipëri, Konferenca
Regjionale mes partnerëve të BELLS-it, në Beograd,
Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoni dhe janë shpallur 6
Ambasador të Mjedisit për Kosovë.
Aktivitet tjetër ishte edhe nënshkrimi i Marrëveshjeve të Bashkëpunimit me 12 kryetarët e komunave (Prishtinë, Drenas, Malishevë, Viti, Kastriot, Shtërpce,
Ferizaj, Pejë, Gjilan, Podujevë, Vushtrri dhe Deçan) si
dhe janë organizuar aktivitete avokuese mjedisore nga

organizatat lokale në 12 komuna, me qëllim të rritjes
së angazhimeve të përbashkëta: Komunë-OJQ për
zhvillimin e politikave publike mjedisore.
Marrëveshje bashkëpunimi është nënshkruar edhe
me Radiotelevizionin e Kosovës (RTK), Agjencinë e
Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit, Komisionin për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Mjedis, si dhe me
Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.
Gjithashtu është realizuar Peticioni me rreth 8000
qyterarë si dhe 400 përfaqesues të institucioneve lokale
në 12 Komuna të Kosovës, i cili më pas i është përcjellur Institucioneve të Kosovës.

Partnerët implementues të Lëvizjes Rajonale
Mjedisore BELLS:
ATRC – Prishtinë
Instituti për Hulumtime Urbane URI - Tiranë
Qendra për Ekologji dhe Energji - Tuzël
4x4x4 Urat Ballkanike -Shkup
Shtëpia e Gjelbër - Podgoricë
Qendra për Aftësi Moderne - Beograd
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zgjiDhja e konfLiktit soCiaL
Gjatë periudhës mars-qershor 2010 ATRC ka realizuar 12 trajnime dy ditore me temë “Qeverisja me
pjesëmarrje” dhe “Planifkimi kooperues”. Pas përfundimit të trajnimeve, me përkrahje të komunave dhe
në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësues të Bashkësive Lokale, Zyrave të Vendit, përfaqësues të fshatrave
dhe qytetarë, ATRC ka identifikuar nevojat e banorëve
të komunës se Gjakovës, Pejës, Klinës, Istogut, Deçanit
dhe Junikut për vitin 2011-2012. Rezultatet e dala janë
bërë publike në konferencat për media të organizuara
në çdo komunë.
Përmes këtyre aktiviteteve, ATRC ka synuar që të
rris bashkëpunimin në mes komunave dhe qytetarëve,
t’u ofrojë mundësinë qytetarëve që të shprehin lirshëm
kërkesat dhe rekomandimet e tyre dhe të ushtrojnë presionin demokratik në institucionet lokale për marrjen
në konsideratë të kërkesave të tyre gjatë hartimit të
planeve komunale, si dhe t’u ndihmoj institucioneve
lokale në procesin e hartimit të buxhetit komunal, duke
i ofruar të dhëna konkrete për secilin fshat veç e veç.

zgjiDhja e konfLiktit soCiaL

ATRC edhe këtë vit ka vazhduar implementimin e
projektit “Zgjidhja e konfliktit social”, i financuar nga
Qendra Ndërkombëtare Olof Palme, i cili ka për qëllim t’i ndihmojë qeverisë lokale dhe shoqërisë civile të
nxisë dhe fuqizoj marrëdhëniet në mes tyre në mënyrë
që të parashikojë dhe t’i përgjigjet më mirë nevojave të
komunitetit.
Projekti është implementuar në 6 komuna të
Kosovës: Gjakovë, Pejë, Klinë, Istog, Deçan dhe Junik.
Fillimisht ATRC ka nënshkruar marrëveshje
bashkëpunimi me komunat e lartpërmendura, për të
vazhduar më pas me organizimin e aktiviteteve të përbashkëta për përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe zyrtarët komunal, duke synuar kështu rritjen e
bashkëpunimit në mes këtyre dy sektorëve.
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Projekti është implementuar në 30 komuna të
Kosovës, respektivisht në 60 shkolla fillore, duke synuar
ndryshime pozitive në çështje të mjedisit përmes aftësimit të nxënësve të klasëve të pesta të shkollave fillore. Në kuadër të këtij projekti, të financuar nga
Ambasada Amerikane në Kosovë, u realizuan një sërë
aktivitetesh të cilave u parapriu nënshkrimi i marrëveshjeve për bashkëpunim me 30 drejtorë të drejtorive komunale për arsim. U organizuan ligjërata me
temë "Fëmijët në mbrojtje të Mjedisit” në 60 shkolla
fillore të 30 komunave të Kosovës dhe po me të njëjtën
temë u organizua edhe ekspozita pamore në Prishtinë,
me ç’rast u ekspozuan 60 vepra artistike dhe u dhanë
edhe Mirënjohjet për veprat më të mira. Vazhdimësi e

projektit ishte edhe certifikimi i 300 Ambasadorëve të
Vegjël të Mjedisit, nga mbarë Kosova, të cilët u
angazhuan në zbatimin e 60 granteve për çështje
mjedisore, të shpërndara në 30 komuna.
Në këtë projekt nuk munguan as debatet televizive,
me ç’rast u organizuan disa sosh. Të pranishëm në debate ishin drejtorë të shkollave fillore dhe nxënës të
klasave të pesta, të cilët prezantuan para audiencës
kosovare angazhimet e tyre rreth mjedisit dhe gjendjen
mjedisore në shkolla. Projekti u përmbyll me 15 konferenca mjedisore ku fëmijët paraqitën shqetësime për
shkak të moskujdesit adekuat për ruajtjen e mjedisit
dhe njëkohësisht dhanë rekomandime për përmirësimin e gjendjes në të ardhmen.

ambasaDorët e rinj në mbrojtje të mjeDisit

ambasaDorët e rinj në mbrojtje
të mjeDisit
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Praktika te suksesshme - komuna
funksionaLe

Praktika te suksesshme - komuna funksionaLe

Projekti “Praktika të suksesshme komuna funksionale” ka për qëllim ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve të shoqërisë civile dhe zyrtareve komunal të
tri komunave të reja: Gracanicë, Kllokot dhe Ranillugë
dhe Forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal: komunë
e re – komunë amë, përmes adaptimit dhe aplikimit të
praktikave dhe procedurave të sukseshme nga komunat
amë tek ato të reja.
Me qëllim të bashkëpunimit dhe koordinimit të aktiviteteve të planifikuara në këtë projekt, të përkrahur
nga fondet e USAID-it, ATRC fillimisht nënshkroi
Marrëveshje Bashkëpunimi me komunat amë dhe komunat e reja: Prishtinë, Graçanicë, Viti, Kllokot, Kamenicë dhe Ranillugë. Në vazhdim gjatë muajve
shtator – nëntor 2010 ATRC realizoi 9 trajnime me
temat “Infrastruktura ligjore që reflekton punën e komunave në Kosovë”, “Qeverisja me Pjesëmarrje” dhe
“Mekanizmat e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset
vendimmarrëse”. Pjesëmarrës në këto trajnime ishin
anëtarë të Kuvendit Komunal, zyrtarë të komunës dhe
përfaqësues të Shoqërisë civile të komunës së Graçanicës, Kllokotit dhe Ranillugës.

Ndërkohë, gjatë muajit dhjetor ATRC organizoi 3
vizita studimore me përfaqësues të organizatave të
shoqërisë civile nga komuna e re tek organizatat simotra të komunave amë, me qëllim të shkëmbimit të
shembujve të mirë të suksesit në komunikim me strukturat komunale dhe ndihmën që OJQ-të mund të ofrojnë në këtë proces.
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Në kuadër të partneritetit me Organizatën Gjermane: “Christian Schwarz – Schilling Project” – CSSP,
dhe ATRC organizuan në Strugë të Maqedonisë trajnimin treditor për anëtarët e Kuvendit Komunal të Shtërpcës, i përqendruar në Qeverisjen Lokale dhe raportin
në mes Komunës dhe qytetarëve.
Trajnerët e ATRC-së gjatë tre ditëve, u sqaruan anëtarëve të Kuvendit Komunal të Shtërpcës dokumentet
bazë të funksionimit të Komunave, si:

ATRC Raporti Vjetor 2010

• Kushtetutën e Republikës së Kosovës
• ligjet të cilat kanë të bëjnë drejtpërdrejt ose indi
rekt me komunat,
• dokumentet tjera komunale të cilat janë obligative
për komunat
• mënyrat e bashkëpunimit të komunës me qytetarë
• raportet komunë-ministri
• përgjegjësitë e komunave (vetanake, të deleguara
dhe të zgjeruara) etj.

trajnimi i anëtarëve të kuvenDit komunaL të shtërPCës

trajnimi i anëtarëve të kuvenDit
komunaL të shtërPCës
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LegaLizimi i objekteve Pa Leje – Përfitimet Dhe Pasojat

LegaLizimi i objekteve Pa Leje –
Përfitimet Dhe Pasojat

Me qëllim të informimit të qytetarëve të komunës
së Prishtinës, lidhur me procedurat e aplikimit, afatet
kohore, dokumentacionin etj, ATRC dhe Komuna e Prishtinës me përkrahje nga ISC përmes fondeve të
USAID, organizuan takime informative me qytetarë në
nëntë zona të qytetit të Prishtinës, në të cilat kanë marrë
pjesë rreth 1000 qytetarë.
Takimet kishin për qëllim informimin e qytetarëve
të Komunës së Prishtinës në përgjithësi në lidhje me
procesin e filluar të aplikimit për legalizim të objekteve

pa leje në Prishtinë.
Si rezultat i këtyre takimeve dhe rekomandimeve të
dala nga qytetarët, Komuna e Prishtinës zgjati afatin
për aplikim edhe për dy muaj – nëntor dhe dhjetor
2010, hoqi gjobën prej 30% për ndërtuesit ilegal si dhe
ktheu njësinë matëse të hapësirës së banimit nga metri
kub në metër katror.
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Programi i ATRC-së për informim, mbështet
shkëmbimin e informatave ndërmjet OJQ-ve, institucioneve qeveritare, donatorëve, zyrtarëve dhe qytetarëve. Këtë e realizon përmes diskutimeve publike,
konferencave, prezantimeve të donatorëve, publikimeve
dhe uebfaqes së ATRC-së.

Biblioteka
Biblioteka e ATRC-së posedon më shumë se 1.060
tituj librash, raportesh dhe materiale të tjera në gjuhën
shqipe, angleze dhe serbe për avokim, shoqëri civile,
lidership, të drejtat e njeriut, mjedis, vetëdijësim gjinor,
etj.

Buletini “Avokuesi”
ATRC vazhdon publikimin e buletinit elektronik
“Avokuesi” i cili përmban udhëzime dhe informata
praktike që OJQ-të dhe grupet e tjera të interesuara
mund t’i përdorin gjatë punës së tyre.

ATRC ka ridizajnuar uebfaqen duke e bërë atë më
të përshtatshme për shfrytëzuesit në gjuhën shqipe, angleze dhe serbe. Në vitin 2010, uebfaqja është vizituar
17.038 herë.
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Programi Për informim
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raPorti finanCiar

raPorti finanCiar

Raportin e Auditimit mund ta shkarkoni nga web faqja zyrtare e ATRC-se: www.advocacy-center.org
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botimet e atrC-së

PLANIFIKIMI ME PJESËMARRJE - Prioritetet e
banorëve të regjionit të Prizrenit.
Ky botim prej 152 faqesh, përmban prioritetet e banorëve të
Regjionit të Prizrenit, përkatësisht të Komunës së Prizrenit,
Suharekës, Rahovecit, Dragashit dhe të Malishevës. Publikimi u
përkrah nga Olof Palme.

PLANIFIKIMI ME PJESËMARRJE - Prioritetet e
banorëve të regjionit të Pejës, Gjakovës, Deçanit, Itogut, Klinës
dhe Junikut.

“BRINGING OUT THE ADVOCATE IN EVERYONE”
Kjo broshurë ofron një pasqyrë të përgjithshme për profilin e
ATRC-së, përfshirë shërbimet që ofron kjo organizatë. Gjithashtu
lexuesi mund të informohet lidhur partneritetin e ATRC-së me
rrjete të organizatave, lokale, rajonale dhe në nivel evropian.

botimet e atrC-së

Edhe ky botim, përmban prioritetet e banorëve të Regjionit të
Pejës, përkatësisht të Komunës së Pejës,Gjakovës, Deçanit, Itogut,
Klinës dhe Junikut, si dhe u përkrah nga i njëjti donator.
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FËMIJËT NË MBROJTJE TË MJEDISIT
Ky libër ngërthen në vete të gjitha aktivitetet
mjedisore të realizuara në komunat e Kosovës, kryesisht në shkollat fillore. Botimi u financua përmes
grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë.

VEPRIMI RAJONAL DHE KOHEZIONI NË
BALLKANIN PERËNDIMOR

botimet e atrC-së

Kjo fletushkë ofron për lexuesit hulumtimin e
kryer nga REA në kuadër të projektit rajonal për dy
vjet “Mbrojtje edukative për mjedisin – veprimet
dhe kohezionit e Ballkanit Perëndimor”.

RAPORTI VJETOR 2009
ATRC ka botuar raportin përmbledhës të punës
së saj vjetore 2009. I përgatitur në tri gjuhë: shqip,
serbisht, anglisht, ky botim ofron një pasqyrim të
aktiviteteve dhe të arritjeve kryesore të ATRC-së
gjatë vitit 2009.
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shtyPi Për atrC-në

shtyPi Për atrC-në
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borDi i atrC-së
KRESHNIK BERISHA
Themelues i ATRC-së
Kryetar i Bordit

Prof. Dr. ISA ELEZAJ
Profesor në Fakultetin e Shkencave Natyrore në UP
Anëtar Bordi

ADRIANA KABASHI
Redaktore në RTK
Nënkryetare e Bordit

NAIM RASHITI
Hulumtues /Menaxher i zyrës në ICG
Anëtar Bordi

VJOSA MULLATAHIRI
Menaxhere e Projektit në UNDP
Anëtare e Bordit

PersoneLi i atrC-së
Drejtor Ekzekutiv
Kushtrim Kaloshi
kushtrimk@advocacy-center.org
Drejtor i Programeve
Donika Podrimja Salihu
donika@advocacy-center.org

borDi Dhe PersoneLi i atrC-së

Menaxher i Financave dhe Administratës
Gani Asllani
gani@advocacy-center.org
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Menaxhere e Programit të Trajnimeve dhe
Konsulencave
Nora Susuri
nora@advocacy-center.org
Koordinatore e Projektit
Shukrije Rama
shukrije@advocacy-center.org
Asistente e Projektit
Sanije Goxhufi
sanije@advocacy-center.org
Asistente e Projektit
Bojana Delibasic
bojana@advocacy-center.org

Koordinatore e Ekipit për Monitorimin
e të Kthyerve
Emine Emini
emine_e@advocacy-center.org
Monitorues deri në qershor 2010
Gëzim Kunoviku
gezim@advocacy-center.org
Monitorues nga qershori 2010
Magbule Pllana
magbule@advocacy-center.org
Monitorues
Hysen Hamzaj
hysen@advocacy-center.org
Monitorues
Zaid Kulinxha
zaid@advocacy-center.org
TI & Administratë
Arsim Kosumi
arsim@advocacy-center.org
Asistente Administrative
Jehona Tmava
jehona@advocacy-center.org
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A lETTEr frOm ThE ExECuTivE DirECTOr
Greetings to my dear friends,
As if it has become a tradition that every year ATRC approaches you with its annual working summary, aiming at communicating with you through the summary and at the same time informing you on developments, activities, projects and results achieved within the reporting period.
Year 2010, marked some important developments for ATRC, of which can be mentioned; keeping and advancing of partnerships with domestic and international organizations; development of activities according to its
four basic programs: Program of Administration of Grants, Program of development of capacities, program of
Advocacy and program of information, at the same time ensuring and guaranteeing the accomplishment of the
role and its mission as an Advocacy Training and Resources Centre.

ATRC will further engage all its capacities, in accordance with four basic programs. Assist and support Nongovernmental organizations in Kosovo. Strengthen internal capacities of Non-governmental organizations. Advocate at local and national institutions on the issues at the general interest, and to continue to keep and to further
strengthen its advocacy role among NGO sectors and various donators, always according to the main motto:
“Bringing out the advocate in everyone”

Kushtrim Kaloshi
Executive Director

A lETTEr frOm ThE ExECuTivE DirECTOr

The activities organized on one hand and the results achieved on the other hand prove it best, the commitment and engagement of ATRC staff in accomplishment of obligations arising from its mission, assistance, and
constant and generous support from its partners on the ground, as NGOs, local institutions, local experts, media,
etc.
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AbOuT ATrC

AbOuT ATrC

Ever since its establishment in 2001, ATRC has
helped Kosovo NGOs in making their work professional, articulating their requests and has advocated to
governmental structures on the issues important for the
Kosovo society.
ATRC has been accomplishing its aims through
four of its main programs:
1. Program for the development of capacities,
which, through training and provision of consultancies,
aims at developing Kosovo non-governmental organizations capacities in the field of organizational development, management of projects and in advocacy.
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2. Program of administration of Grants, which
aims at assisting local non-governmental organizations
through grants, with the purpose of changing public
policies, initiation of laws and regulations, new practices in favor of public, educational and awareness raising campaigns on various issues such as; environment,
minority rights, transparency and accountability, etc.
3. Program for Advocacy – ATRC, in partnership

with other organizations has been continuously initiating advocacy campaigns at local and national level,
aiming at turning, the identified problems in the community, into strong advocacy issues and consequently
finding a merited solution to them.
4. Program on information – supports the exchange
of information among NGOs, governmental institutions, donators, officials and citizens. It has accomplished this through public discussions, conferences,
donators’ presentations, publications and ATRC’s website.
ATRC believes that the development of inter-sectoral coalitions and partnerships are key pillars to
achieve the purpose and accomplish its mission. In the
light of this, ATRC has been continuously cooperating
with numerous NGOs in Kosovo, has been part of advocacy campaigns aiming at the development of
democracy and public participation in decision making and also has been part of local, regional and international networks.
ATRC Annual Report2010

Advocacy Training and Resource Centre (ATRC) is
a non-profitable Kosovo organization, which has been
engaging to increase the participation of citizens and
civil society in decision-making, as a condition for a
democratic and stable regional developed society.
ATRC has been assisting in strengthening the
NGOs role as agents of changes to society, in developATRC Annual Report 2010

ing the NGOs and citizens initiatives capacity to undertake advocacy campaigns and contributing to the establishment of governance institutions according to
international standards.
ATRC has been working with representatives of
NGOs, citizens initiatives and with political institutions
regardless of religion, gender, ethnicity, age, ability, political affiliation and sexual orientation.

miSSiON

miSSiON

5

PArTNErS
During 2010, ATRC entered into partnership with
different governmental institutions and organizations
at local and national levels, with Kosovo and international non-governmental organizations, to initiate and
implement joint projects.

Governmental institutions and agencies, with which
ATRC signed cooperation agreement and cooperated
with during 2010, are the following:

PArTNErS

Regional Non-governmental organizations with which ATRC cooperated during 2010:-
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Local Non-governmental organizations with which ATRC cooperated during 2010:
1. CCSD-“Centre for Civil Society Development”
17. IQMQP-Citizens Initiative for the Protection of
Mitrovica
2. CSD-“Communication for Social Development”

the City of Prishtina

18. ANP-Anti-violence action and establishment of

Gracanica
3. FWF-Future without fear

Shetrpce

4. Arnika

Peja

5. Star of the Future

Vushtrri

6. Ekovision
7. Future’s Vision

8. SHIP- “Independent Intellectuals Association”

Gjilan

19. CDK-Centre for de-politicization of Kosovo
Society
20. OON-Organization for disabled persons

9. IQMM- Citizens Initiative for the Protection of
Environment

Drenas

11. Elita

Viti

12. Youth Center

Prishtina

13. Progressive Youth Initiative

Ferizaj

14. BCS-Bethany Christian Services

21. SPERANZA

Mitrovica

Lipjan
23. Futura Plus

Obiliq

10. Endemika

Gracanica
22. YAHR-Youth Association for Human Rights

Deçan

15. Fortesa

peace

Podujeva
Malisheva

Prishtina

Gjakova
Kamenica

15. KPJ-Foreign Policy Club

Prishtina

16. Handikap Kosova

Prishtina

Shetrpce

24. World of Angels

Mitrovice

25. Hand on Heart

Mitrovice

26. Woman’s Association

Gjakove

27. ShVPDK-The Blind and the Hearing Impaired
Kosovo Association
28. Liria
29. Eko- Sharri
30. Ballkan Union

Prishtine
Istog
Shetrpce
Gjilan

SuPPOrTErS
During 2010, ATRC’s supporters in implementing its projects were:

Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)

http://www.usaid.gov/kosovo
www.sida.se

United States Embassy in Prishtina

http://pristina.usembassy.gov

Embassy of Netherlands

http://www.nlembassy.org.yu

Institute for Sustainable Communities (ISC)

http://www.iscvt.org

Olof Palme International Centre

www.palmecenter.org

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
United Nations Development Program (UNDP)
Academy for Educational Development (AED)
Care international Kosovo
Swiss-Kosovo Local Governance and Decentralization Support – LOGOS

http://www.unhcr.org
http://www.ks.undp.org
http://www.aed.org
http://www.careks.org
http://www.intercoopkos.org

SuPPOrTErS

United States Agency For International Development (USAID)
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PrOGrAm fOr TrAiNiNG AND
CAPACiTY builDiNG

PrOGrAm fOr TrAiNiNG AND
CAPACiTY builDiNG
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This program has the following aims to offer NGOs
the methods and means to initiate changes in their
communities. Day by day these organizations face new
challenges and their needs are not the same as before,

therefore ATRC has changed its program by introducing more advanced training and new topics, so that the
needs of its beneficiaries reflected in this program.

During 2010, ATRC trainers, in accordance with
the requirements of its partners, completed 30 training
courses, from which, NGOs and different initiatives of
all nationalities benefited.

Civil Society
Effective communication
Communication with a client
Financial management
Public relations and marketing
Management of conflicts
Negotiations
Governance by participation
Cooperation planning
Budgeting by participation
Legal infrastructure reflecting the work of
Kosovo Municipalities
•
Mechanisms of involving citizens in decision
making processes
•
Functioning of local government.
Note: Payments are standardized and are based on
the required time for the development and provision of
training services, to all our clients.

Topics included in the training program were the
following:
•
Designing a project proposal
•
Management of project
•
Management of NGOs and Funds raising
•
Dealing with Advocacy and Establishment of
Coalitions
•
NGOs Role in Civil Society
•
Good governance
•
Leadership and management
•
Strategic planning
•
Analysis of expenditures
•
Monitoring and assessment
•
Relations between the Media and

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Unlike formal training courses, which are dedicated
to a larger audience, consultancies are designed to address specific needs of individuals and organizations
specifically. In the light of this, ATRC has practiced the
method of combining two services: training with individual consultancies, meeting the needs of every beneficiary as best as possible and at the same time
developing the effectiveness of the program.
During 2010, there were conducted 80 individual
consultancies on issues dealing with writing project
proposals, organizational development, and management and fund raising, resolutions of conflicts, advocacy, etc.
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PrOGrAm fOr mANAGEmENT Of GrANTS
Within the project for Strengthening of Kosovo
Civil Society, which is managed by ISC through the
funds of USAID, ATRC, together with its three partnership organizations: Centre for Civil Society Development (CCSD) in Mitrovica, Communication for
Social Development (CSD) in Graçanica and Future
without Fear (FWF) in Shterpce, have awarded and administered 18 grants to Kosovo NGOs, which are dedicated for advocacy at the local level.
Projects have mainly focused on advocacy campaigns at local levels, aiming at changing public policies, initiation of new local regulations, new municipal
practices in favor of public, educational and awareness
raising campaigns on various issues such as environment, minority rights, transparency and accountability,
etc.

ELITA - Viti
Municipality at the service of Citizens
CDKD
Protect nature and nature will protect you
Anti-violence action and establishment of peace
(ANP) - Gjilan
Let’s change something
Organization for disabled persons
(OON)-Gracanica
Do nothing for us, without us
SPERANZA -Mitrovica
Advocacy campaign for the building of capacities
and employment of social cases

PrOGrAm fOr mANAGEmENT Of GrANTS

A statement of projects awarded with grants:
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Bethany Christian Services (BSC) – Gjakova
Participation of RAE community in the
implementation of the strategy for 2009 – 2015
FORTESA – Kamenica
Communication between local government and
citizens through local consultancies
The Deaf and the Hearing Impaired Kosovo
Association - Prishtina
Right to free access
Liria - Istog
Make yourself heard
Persons Association with Children Paralysis,
Handicap Kosovo - Prishtina
Monitoring the implementation of national action
plan for disabled persons
Citizens Initiative for the Protection of the City
of Prishtina (IQMQP) - Prishtina
Preventive campaign against degradation of the city
of Prishtina

Youth Association for Human Rights
(YAHR) - Lipjan
Creating mechanisms for participation of commu
nities from the villages of Lipjan Municipality
Futura Plus – Shterpce
Service office for citizens
World of Angels - Mitrovica
We have the right for work
Foreign Policy Club - Prishtina
Kosovo in internet
Hand on heart - Mitrovica
Active participation of citizens in the decision mak
ing process at municipal level influences on good
governance
Woman association – Gjakova
Drafting of a “Regulation for Eco-taxes” in the mu
nicipality of Gjakova
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In order to ensure larger participation of citizens
into the development of institutions and democratic
practices, ATRC in partnership with other organizations and the only one, continuously has been initiating advocacy campaigns at local and national level,
aiming at brining the problems identified with communities, into strong advocacy issues and consequently
finding merited solutions. Program for advocacy also
ensures a platform for networking, exchange of information and activating with other NGOs in Kosovo and
the region.
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During 2010, ATRC was involved in the following
projects:
• Monitoring the process of the returns of displaced
persons from third countries,
• Regional environment movement ‘’BELLS’’,
• Social conflict resolution,
• New ambassadors for the protection of environment,
• Successful practices – functional municipalities,
• Legalization of buildings without construction per
mits – benefits and consequences,
• Developing capacities of Municipal Assembly of
Shterpce members.

PrOGrAm fOr ADvOCACY

PrOGrAm fOr ADvOCACY
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mONiTOriNG ThE PrOCESS Of ThE
rETurNS Of ThE DiSPlACED PErSONS
frOm ThirD COuNTriES
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mONiTOriNG ThE PrOCESS Of ThE
rETurNS Of ThE DiSPlACED PErSONS
frOm ThirD COuNTriES
The monitoring of Prishtina Airport continued also
during 2010, which was financed by UNHCR. The project’s objective is monitoring the process of enforced
and voluntary returns of Kosovo asylum seekers from
third countries in Kosovo. Through this project, the
ATRC monitoring team has managed to identify all
cases who returned in an enforced or voluntary manner, and always following the returning trends in
Kosovo and the sustainability of these returns.
During 2010, the ATRC monitoring team was visited by the Austrian Euro-parliamentarian Ulrice Lunacek, who was interested on the work and
engagements of ATRC staff in monitoring the process

of the returns of the displaced persons in general, and
the engagement that the returned persons receive the
care by relevant institutions following the return in
Kosovo, in particular.
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Year 2010 was characterized by the increase of the
number of activities oriented in and on issues of the environment, some of which were organized by ATRC
as an implementing partner for Kosovo of Regional environmental movement BELLS, within the project:
Regional Environmental Advocacy / REA Action and
Cohesion in Western Balkans), supported by Royal
Embassy of Netherlands.
The project’s aim is to raise the awareness of decision makers and other important stakeholders, on the
need to improve legislation on environment, placing
the issue of environment at the top of governmental
agendas and the development of advocacy campaigns
to initiate public policies, laws, decisions, practices and
procedures which would create the improvement of the
environment at national and regional level.
A series of conferences on environmental topics
were organized during 2010, such as: “International
day of water”, “Dialogue between civil societies and
governmental institutions in the process of European
integration”, “Values and Standards of EU on Environment”, parliamentary meetings Macedonia –
Kosovo and Albania, Regional conferences among
BELLS partners, in Belgrade, Montenegro, Kosovo and
Macedonia, and six (6) ambassadors for the Environment in Kosovo were announced.
Another activity was the Signing of an Agreement
of Cooperation with 12 Municipality Mayors (Prishtinë, Drenas, Malishevë, Viti, Kastriot, Shtërpce, Ferizaj, Pejë, Gjilan, Podujevë, Vushtrri and Deçan) and

advocacy environmental activities were organized by
local organizations in 12 municipalities, in order to increase the joint engagements: Municipality – NGO for
the development of public environmental policies.
Cooperation agreement was also signed with Radio
and Television of Kosovo (RTK), Kosovo Environment
Protection Agency, Commission for Agriculture,
Forestry, Rural and Environmental Development, and
with the Ministry of Environment and Spatial Planning.
In addition, a Petition with around 8000 citizens
and 400 representatives from local institutions in 12
Kosovo Municipalities was carried out, which was later
submitted to Kosovo institutions.
Implementing partners of Regional environmental
movement BELLS:
ATRC – Prishtina
Urban Research Institute URI - Tirana
Ecology and Energy Centre - Tuzël
4x4x4 Balkan Bridges -Shkup
Green House - Podgorica
Modern capability Centre – Belgrade
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rEGiONAl ENvirONmENTAl
mOvEmENT ‘’bEllS’’
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SOCiAl CONfliCT rESOluTiON
This year too, ATRC, continued with the implementation of the project “Social conflict resolution”,
financed by the Olof Palme International Centre,
which aims at assisting local governments and civil society, urge and strengthen the relationship between
them so that they will be able to forecast and respond
better to the needs of communities.

SOCiAl CONfliCT rESOluTiON

Project was implemented in six (6) Kosovo municipalities: Gjakova, Peja, Klina, Istog, Deçan and Junik.
Initially, ATRC has signed cooperation agreements
with the above-mentioned municipalities, to continue
then with organization of joint activities for the representatives of civil society and municipal officials, in this
way aiming at increasing the cooperation between these
two sectors.

During the period March – June 2010, ATRC carried out 12 two-day training courses on the topic “Governance by participation” and “Cooperation
Planning”. Following the completion of training
courses, and with the support of municipalities and in
close cooperation with representatives of Local Communities, Local offices, representatives of villages and
citizens, ATRC has identified the needs of the inhabitants of the municipality of Gjakova, Peja, Klina, Istog,
Deçan and Junik for the years 2011-2012. Results
achieved were made public in media conferences organized in each municipality.
Through these activities, ATRC has aimed at
achieving cooperation between municipalities and citizens, providing the citizens the possibility to expresses
their requests and recommendations freely and exercise
their democratic pressure on local institutions so that
they could take their requests into consideration when
drafting municipal plans, and assist local institutions in
the process of municipal budget drafting, providing
them solid information on each municipality separately.

14
ATRC Annual Report2010

Project was implemented in thirty (30) Kosovo municipalities, namely in 60 primary schools aiming at
positive changes on issues of the environment through
the qualification of primary schools fifth grade pupils.
Within this project which was financed by US Embassy
in Kosovo, numerous activities were carried out which
were preceded by the signing of agreements of cooperation with thirty (30) Directors of Municipal Departments on Education. Lectures were organized on the
topic “Children for the protection of environment” in
sixty (60) primary schools in thirty (30) Kosovo municipalities and on the same topic was organized the vision exhibition in Prishtina. During this event, sixty
(60) artistic works were exposed and recognition letters
were provided to the best works. The project continued

with certification of three hundred (300) small environment ambassadors from the entire Kosovo who
were engaged in the implementation of sixty (60)
grants on environment issues distributed to thirty (30)
municipalities.
This project was also followed by many Television
debates, which were organized. In these debates were
present primary schools principals and fifth grade
pupils, who presented their engagements about environment and environmental conditions in schools to
Kosovo audience. The project was finalized with fifteen
(15) environmental conferences where concerns were
presented by children due to inadequate care to protect
environment and at the same time they provided recommendation for the improvement of the situation in
the future.

NEw AmbASSADOrS fOr ThE PrOTECTiON Of ENvirONmENT

NEw AmbASSADOrS fOr ThE PrOTECTiON
Of ENvirONmENT

15
ATRC Annual Report 2010

SuCCESSful PrACTiCES –
fuNCTiONAl muNiCiPAliTiES

SuCCESSful PrACTiCES-fuNCTiONAl muNiCiPAliTiES

The Project “Successful practices, functional municipalities” aims at building and strengthening the capacities of civil society and municipal officials in three
new municipalities: Gracanica, Kllokot and Ranilluge,
and strengthening the inter-municipal cooperation: new
municipality – parent municipality, through the adoption and application of successful practices and procedures from parent to new municipalities.
In order to cooperate and coordinate planned activities in this project, which is supported by USAID,
ATRC initially signed an Agreement of Cooperation
with parent and with new municipalities: Prishtinë,
Graçanica, Viti, Kllokot, Kamenica and Ranilluge. In
the period September – November 2010, ATRC carried
out nine (9) training courses on the topic “Legal infrastructure reflecting the work of Kosovo municipalities”, Governance by participation”, and “Mechanisms
of citizen participation in decision-making processes”.
Members of municipal assemblies, municipal officials
and representatives of the civil society of the municipality of Graçanica, Kllokot and Ranilluge participated
in these training courses.

In the meantime, during December, ATRC organized three (3) study visits with representatives of civil
society organizations from the new municipality to the
twining organizations of parent municipalities, in order
to exchange good examples of success in communicating with municipal structures, and the assistance that
NGOs can provide to this process.
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Within the partnership with German Organization:
“Christian Schwarz – Scjiling Project” – CSSP, ATRC
organized a three-day training in Strugë, Macedonia,
for the members of the Municipal Assembly of Shtërpcë members which was focused on Local Governance
and the relations between the Municipality and citizens.
During these three days, trainers of ATRC explained to the Municipal Assembly of Shtërpcë members basic documentations according to which the
municipalities have been functioning, such as:
ATRC Annual Report 2010

• The Constitution of the Republic of Kosovo,
• Laws dealing directly or indirectly with
municipalities,
• Other documentations which are obligatory for
the municipalities,
• Ways of communication with the municipality
citizens,
• Relations municipality – ministry,
• Responsibilities of municipalities (own-source,
delegated and expanded), etc.

TrAiNiNG Of ThE muNiCiPAl ASSEmblY Of ShTErPCE mEmbErS

TrAiNiNG Of ThE muNiCiPAl ASSEmblY Of
ShTErPCE mEmbErS
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lEGAlizATiON Of builDiNGS wiThOuT CONSTruCTiON
PErmiTS-bENEfiTS AND CONSEquENCES

lEGAlizATiON Of builDiNGS wiThOuT
CONSTruCTiON PErmiTS – bENEfiTS AND
CONSEquENCES

In order to inform the citizens of the municipality
of Prishtine on the procedures of application, timelines, documentation, etc, ATRC and municipality of
Prishtine with the support of ISC, through the USAID
funds, organized informative meetings with the citizens, in nine areas of the city of Prishtine, and in which
participated about 1000 citizens.
Meetings’ purpose was to inform citizens of the municipality of Prishtine, in general, on the initiated

process of application to legalize the buildings without
construction permits in Prishtine.
As a result of these meetings and the recommendations provided to them by the citizens, the Municipality of Prishtine deferred the application deadline for
two more months – November and December 2010, removed the penalties of 30% for illegal constructors and
introduced the measuring unit of the dwelling areas,
from cubic meter to square meter. .
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ATRC program on information supports the exchange of information among NGOs, governmental institutions, donators, officials and citizens. ATRC carries
this out through public discussions, conferences, donators’ presentations, publications and ATRC website.
Bulletin “Advocator”
ATRC continues with the publication of the soft
copy bulletin “Advocator” which contains practical instructions and information so that the NGOs and other
interested groups can use them during their work.
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Library
ATRC library is in possession of over 1.060 titles of
books, reports and other materials in Albanian, English and Serbian language for advocacy, civil society,
leadership, human rights, environment, gender awareness raising, etc.
ATRC has redesigned its website in Albanian, English and Serbian language, thus making it more convenient to be used. In 2010, the website was visited
17.038 times.

PrOGrAm ON iNfOrmATiON

PrOGrAm ON iNfOrmATiON
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fiNANCiAl rEPOrT

fiNANCiAl rEPOrT

Download the Audit Report from ATRC official web site: www.advocacy-center.org
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ATrC PubliCATiONS

PLANNING BY PARTICIPATION – Priorities of the inhabitants of the regaion of Prizren.
This publication of 152 pages, contains the priorities of the
residents of Prizren region, in particular the Municipality of
Prizren, Suva Reka, Orahovac, Dragash and Malisheva. The publication was supported by Olof Palme.

PLANNING BY PARTICIPATION – Priorities of the inhabitants of the regaion of Peje, Gjakove, Deçan, Istog, Kline
and Junik.

“BRINGING OUT THE ADVOCATE IN EVERYONE”
This booklet provides a general overview on the ATRC profile, including the services provided by this organization. The
reader can also be informed on the partnership of ATRC with the
network of local, regional and European level organizations.

ATrC PubliCATiONS

This publication contains priorities of inhabitants of the
region of Peje, namely the Municipality of Peja, Gjakova, Deçan,
Istog, Kline and Junik. Publication was supported by Olof Palme
International Centre.
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CHILDREN PROTECTING THE
ENVIRONMENT
This publication encompasses all environmental activities carried out in Kosovo municipalities,
mainly at primary schools. The publishing was financed through US Embassy in Prishtine.

ATrC PubliCATiONS

REGIONAL ACTION AND COHESION IN
THE WESTERN BALKANS
This leaflet provides to the readers, the researchers conducted by REA within the regional
project for two years “Educational protection for
the environment – actions and cohesion of Western Balkans”.

ANNUAL REPORT 2009
ATRC published the comprehensive report of
its annual work of 2009, which provides an
overview of activities and main achievements of
ATRC during 2009.
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All publications may be obtained in the offices of ATRC
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ThE PrESS AbOuT ATrC

ThE PrESS AbOuT ATrC
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