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ATRC NENSHKRUAN KONTRATA ME 12 FITUESIT E GRANTIT TE USAID / ATRC
“Rritja e vetëdijes dhe pjesëmarrjen së qytetarëve në Sistemin e Drejtësisë”
Më 3 shkurt 2014, ATRC ka
formalizuar partneritet me 12
fituesit e grantit të USAID/ ATRC
“Rritja e vetëdijes dhe
pjesëmarrjen së qytetarëve në
Sistemin e Drejtësisë,” Raundi i IItë, zbatuar nga ATRC dhe
financuar nga USAID. Gjatë kësaj
punëtorie fituesit prezantuan
projektet e tyre që do ti
implementojne . Stafi i ATRC
prezantoi format narrative dhe
financiare që do të përdoren gjatë
zbatimit të projektit , si dhe
periudhat e raportimit , si dhe
dispozitat standarde te
detyrueshme
ndaj USAID-it
standard për përfitues joqeveritare
jo-amerikane . Në seminar morën
pjesë dy përfaqësues nga secili prej
12 fituesve te grantit, anëtarët
përgjegjës për zbatimin e projektit
dhe për menaxhimin financiar . Në
fund të punëtorisë të 12
organizatat lokale nënshkruan
kontratat
me
ATRC .
Organizatat e shpërblyera për
Raundin e II-të janë:
Për projekte të monitorimit të
gjykatës , me qëllim rritjen e
marrëdhënieve gjykata komunitet:
1. POLIS, nga Lipjani. Projekti
"Drejtësi me qasje të qytetarëve në
shërbime të rregullta gjyqësore II",
fokusohet në monitorimin e degës
se gjykatës në Lipjan te gjykatës
themelore së Prishtinës në rastet e
trashëgimisë , me fokus në gratë.

2. Qendra për Politika dhe Avokim- QPA. Projekti "Për gjyqësor më
transparent", fokusohet në monitorimin e degëve të gjykatave në
Rahovec dhe Klinë e gjykatave themelore në Gjakovë dhe Pejë rreth
rasteve të
degradimit mjedisor , me fokus në degradimin e Drinit të Bardhë.
3. AGRO - EKO, Gjilan. Projekti " Gjykata efektive - Drejtësi për
qytetarët" , fokusohet në monitorimin e Gjykatës Themelore në
Gjilan rreth procesit te shkurorëzimit dhe rasteve rreth kujdestarisë
së fëmijës.
4. Lisi, Shtërpce. Projekti "Drejtësi për të gjithë qytetarët", fokusohet
në monitorimin e gjykatës degë në Shtërpcë te gjykatës themelore të
Ferizajt rreth komunikimit me qytetarët dhe palët në procedure.
5. Advocacy Center for Democratic Culture- ACDC, Mitrovica
Veriore. Projekti "Ngritja e vetëdijes për rëndësinë e pjesëmarrjes së
qytetarëve në sistemin e drejtësisë në rajonin e Mitrovicës",
fokusohet në monitorimin e gjykatës themelore te Mitrovicës që
gjendet në Vushtri , gjatë procedurave në gjykatë dhe transparencën
e punës se Gjykatës, veçanërisht në qoftë se të drejtat e minoriteteve
respektohen ( e drejta e përdorimit të gjuhës amtare).
6. ELITA, Viti. Projekti "Gratë kanë të drejtë ne hisen e tyre ",
fokusohet në monitorimin e gjykatës degë në Viti të gjykatës
themelore në Gjilan në raste të trashëgimisë me fokus në gratë.
7. Prehja, Skenderaj. Projekti "Qytetar më afër drejtësisë (II)",
fokusohet në monitorimin e degës në Skenderaj te gjykatës
themelore të Mitrovicës për rastet e dhunës në familje.
8. Network of Peace Movement NOPM, Kamenica. Projekti "
Monitorimi i përshtatshmërisë gjuhësore, pronës, dhe përmirësimit
te pjesëmarrjes së komuniteteve pakicë në sistemin e drejtësisë ".
9. Shoqata e Intelektualëve të Pavarur- SHIP, Deçan. Projekti
"Monitorimi i degës së gjykatës në Deçan të gjykatës themelore në
Pejë, fokusohet në monitorimin e Gjykatës Themelore në Pejë, dega
Deçan, lidhur me prerjet ilegale të pyjeve.

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 Kosovë. Publikimi është bërë i mundur falë gatishmërisë dhe vullnetit të stafit të ATRC-së.

THE ADVOCATE

Faqe 2

Për projektet e ndërgjegjësimit dhe informimit që kanë për qëllim luftën kundër korrupsionit dhe rritjen e transparencës dhe drejtësisë ndërmjet institucioneve të sektorit të drejtësisë në Kosovë:
10. Communication for Social Development- CSD, Gracanica. Projekti " A ka drejtësi pas padrejtësisë ? " Përqendrohet
në ngritjen e vetëdijes publike të qytetarëve të Graçanicës , Kllokotit , Ranillug dhe Partesh për funksionimin e
sistemit gjyqësor , dhe ushtrimin e të drejtave te tyre të garantuara me Kushtetutë dhe përmirësimin e komunikimit
dhe bashkëpunimin midis komunitetit - qeverise lokale - autoritetet gjyqësor - shoqërisë civile.
11. EC Ma Ndryshe , Prizren. Projekti " Lidhja e komuniteteve me ofruesit e drejtësisë ? "Fokusohet në rritjen e
pjesëmarrjes qytetare te Prizrenit në sektorin e drejtësisë , Përmirësimin e qasjes në informacion për qytetarët e
Prizrenit në Zhvillimin e fushatës se informimit për gjykatën themelore të Prizrenit;
12. Kosova in EU, Prishtina. Projekti " Ndërgjegjësimi i qytetarëve për Drejtësinë dhe procesin e privatizimit në
Kosovë " , duke u fokusuar në rritjen e qasjes se punonjësve të ndërmarrjeve në pronësi shoqërore së Kosovës dhe
palët e tjera të interesit në procesin e privatizimit në sistemin gjyqësor , përkatësisht në Dhomën e Veçantë të Gjykatës
Supreme , lidhur me përfitimet, konkurset dhe zbatimin e të drejtave të tyre ligjore , të garantuara me ligj dhe të

VAZHDON BASHKEPUNIMI NE MES INSTITUCIONEVE TE DREJTESISE DHE ORGANIZATAVE LOKALE
Më 7 mars 2014, Qendra e Trajnimeve dhe Burimeve për Avokim (ATRC) organizoi tryezën e parë të rrumbullakët në mes të
përfaqësuesve të institucioneve të drejtësisë dhe të fondacioneve të sapo dhëna për projektin e USAID /ATRC "Rritja e vetëdijes
dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në sistemin e drejtësisë". Qëllimi i punëtorisë ishte të sjellë së bashku përfaqësuesit e
institucioneve gjyqësore të Kosovës dhe të fondacioneve së bashku në ndarjen e informacionit në lidhje me infrastrukturën
ligjore të gjykatës, ligjin e ri për gjykatat, qasjen në sistemin e gjykatave, mekanizmave ligjorë në dispozicion për monitorimin e
gjykatave, dhe praktikave më të mira të komunikimit me gjykatat. Gjithashtu përfituesit e granteve kanë pasur mundësi për të
prezantuar projektet e tyre para përfaqësuesve të institucioneve të drejtësisë. Tryeza e rrumbullakët u vlerësuar shumë nga të dy
palët, institucionet gjyqësore të Kosovës dhe përfaqësuesve të përfituesëve të granteve. Mendimi i përgjithshëm ishte se kjo ishte
mundësi e rrallë për të dy sektorët për të përmbushur dhe të ndajnë idetë e tyre për përmirësimin e Sistemit Gjyqësor në
Kosovë.

Të pranishëm nga institucionet e drejtësisë kanë qenë: Hydajet Hyseni (Këshilli Gjyqësor i Kosovës), Sadri Krasniqi (Këshilli Prokurorial
i Kosovës), Zef Prendrecaj (Zyra e Prokurorit Disiplinor) dhe përfaqësues të 12 USAID / ATRC grantmarrësve të raundit të II.

THE ADVOCATE

Faqe 3

KAMPANJA DREJTESIA DHE QYTETARET FILLON NISMEN LEGJISLATIVE / PETICIONIN NE
MBESHTETJE TE NDRYSHIMIT TE LIGJIT MBI MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE
PERGJEGJESITE
Qëllimi i kësaj iniciative është që të lejojë kompensimin e drejtë për shkelje të të drejtave të njeriut të kryera nga
shteti, duke përfshirë dëmet ekonomike dhe jo-ekonomike. Kampanja propozon ndryshimin e nenit 69 të Ligjit për të
lejuar kompensimin e dëmeve jo-ekonomike me rastin e shkeljes të të drejtave të njeriut të kryera nga shteti. Ligji
aktualisht lejon vetëm riparimin e dëmeve ekonomike, të tilla si dëmtim të pronës dhe humbjen e pagave. Shpesh
dëmet më të rëndësishme që rezultojnë nga shkelja e të drejtave të njeriut janë dhimbje dhe vuajtje, dëme të cilat janë
jo-ekonomike. Për të arritur këtë qëllim, Kampanja do të mbledh mbi 10,000 nënshkrime në favor të amendamentit.
Për t’i mbledhur 10,000 nënshkrimet e kërkuara, Kampanja ka krijuar një rrjet të organizatave partnere të cilat do të
mbledhin nënshkrimet e qytetarëve në tërë territorin e Kosovës.

KAMPANJA DREJTESIA DHE QYTERATE PREZANTON FAMILJEN
HASANI NE KERKIM TE DREJTESISE SI VIKTIME E AKSIDENTIT FATAL
TE SHKAKTUAR NGA ZYRTARI I POLICISE SE KOSOVES

Të Premten, më 17 Janar 2014, Kampanja Drejtësia dhe qytetarët kanë organizuar një konferencë për shtyp për te
njoftuar përfaqësimin e kampanjës në emër të Z. Fehmi Hasani dhe familjes së tij si viktima te krimit në procesin
gjyqësor ndaj Zyrtarit Sabri Ferati nga Policia e Kosovës.
Më 19 shtator, 2013, z Fehmi Hasani dhe familja e tij ishin përfshirë në një aksident trafiku afër Podujevës. Aksidenti
ndodhi kur një makinë e Policisë së Kosovës, drejtuar nga polici Sabri Ferati, është kyçur në tejkalim dhe, duke
udhëtuar me një shpejtësi të lartë, është përplas me makinën e familjes Hasani. Dy djemtë e zotit Hasani u vranë në
aksident, dhe ai, gruaja e tij, dhe një tjetër anëtar i familjes u plagosën rëndë. Më 21 nëntor, 2013, ndaj policit Sabri
Ferati është ngritur aktakuzë me akuzën e rrezikimit të trafikut publik në lidhje me aksidentin. Ai aktualisht është
duke u mbajtur në paraburgim
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TAKIME INFORMUESE NE KOMUNEN E GJILANIT, NOVOBERDES, KAMENICES, dhe VITISE

ATRC ka mbajtur takime informuese me zyrtarë komunal dhe përfaqësues të shoqërisë civile të katër komunave të regjionit
të Gjilanit: Gjilan, Novobërdë, Kamenicë dhe Viti. Qëllimi i organizimit të këtyre takimeve ishte informimi i kryetarëve të
komunave, anëtarëve të kuvendeve komunale, zyrtarëve komunal dhe përfaqësuesve të këshillave lokale dhe shoqërisë
civile për aktivitetet që ATRC zhvillon në kuadër të projektit “Qytetarë aktiv-Komuna të përgjegjshme dhe transparente”, i
përkrahur nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme.
Theks të veçantë gjatë këtyre takimeve iu dha aplikimit të buxhetimit me pjesëmarrje, përmes përfshirjes së qytetarëve në
këtë proces, që nga faza e planifikimit të buxhetit dhe deri në implementimin e tij. Kryetari i Komunës së Vitisë dhe
Novobërdës si dhe Nënkryetari i Komunës së Kamenicës dhe Gjilanit shprehën gatishmërinë për të bashkëpunuar me
ATRC, me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse. Gjithashtu, përfaqësuesit e këshillave
lokale dhe shoqërisë civile theksuan domosdoshmërinë e aplikimit të këtij procesi, i cili do të kontribuonte në rritjen e
transparencës, përgjegjësisë dhe llogaridhënies si dhe në shpërndarjen proporcionale të investimeve kapitale.

ATRC ORGANIZOI PUNETORI PER ZYRTARET KOMUNAL DHE PERFAQESUESIT E SHOQERISE CIVILE
TE REGJIONIT TE GJILANIT

ATRC, në kuadër të projektit “Qytetarë aktiv-Komuna të përgjegjshme dhe transparente”, i përkrahur nga Qendra
Ndërkombëtare Olof Palme, ka organizuar 12 punëtori me temë: Planifikimi kooperues dhe Qeverisja dhe Buxhetimi me
pjesëmarrje. Pjesëmarrës në këto punëtori ishin zyrtarë të komunave, anëtarë të kuvendeve komunale dhe përfaqësues të
shoqërisë civile. Qëllimi i punëtorive ishte diskutimi rreth përfshirjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse në nivel
lokal si dhe themelimi i Komiteteve Konsultative. Gjatë punëtorive ATRC ka prezantuar edhe udhëzuesin ”Buxhetimi me
pjesëmarrje”, i përgatitur nga ATRC. Ky udhëzues përmban shembuj dhe rekomandime për komunat dhe organizatat e
shoqërisë civile e qytetarët rreth buxhetimit me pjesëmarrje.
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ATRC INICOI THEMELIMIN E KOMITETIT KONSULTATIV NE KOMUNEN E NOVOBERDES

Në kuadër të projektit “Qytetarë aktiv-komuna të përgjegjshme dhe transparente”, i përkrahur nga Qendra
Ndërkombëtare Olof Palme, ATRC është duke avokuar për themelimin e Komiteteve Konsultative, në Komunën e Gjilanit,
Novobërdës, Kamenicës dhe Vitisë. Ky komitet do t’jetë një mekanizëm për bashkëpunim të vazhdueshëm dhe të
qëndrueshëm në mes komunës dhe qytet. Derisa komunat tjera janë në proces të themelimit të këtij komiteti, Komuna e
Novobërdës ka vendosur të themeloj Komitetin Konsultativ të qytetarëve. Vendimi për themelimin e këtij komiteti u morr
në mbledhjen e tretë të rregullt të Kuvendit, të mbajtur më 24 prill 2014.

Kryetari i Kuvendit të Komunës së Novobërdës, gjatë mbledhjes së Kuvendit, theksoi se themelimi i komitetit konsultativ
do t’u jep mundësi qytetarëve të përfshihen në proceset vendimmarrëse në nivel lokal: “Iniciativa për themelimin e Komitetit
Konsultativ të qytetarëve është dhënë nga ATRC, gjatë takimeve dhe punëtorive të mbajtura me Kryetarin e Komunës dhe anëtarët e
Kuvendit. Ne jemi pajtuar se ky është obligim yni dhe do t’ju japim mundësi qytetarëve të marrin pjesë në proceset vendimmarrëse në
nivel lokal, përmes themelimit të Komitetit Konsultativ të qytetarëve”.
ATRC në këtë mbledhje ka prezantuar kërkesën për themelimin e këtij Komiteti si dhe mënyrën e organizimit dhe
funksionimit të tij, sipas Udhëzimit Administrativ për Organizimin dhe Funksionimin e Komiteteve Konsultative në
Komuna. Ky udhëzim synon që përmes komiteteve konsultative në komuna të ndikoj te qytetarët dhe grupet tjera të
interesit të marrin pjesë aktive në proceset vendimmarrëse në nivel lokal.
ATRC do të vazhdoj të avokoj për themelimin e këtyre mekanizmave edhe në tri komunat tjera dhe gjithashtu do të asistoj
dhe monitoroj procesin e organizimit dhe të funksionimit të Komitetit Konsultativ të qytetarëve.

ATRC ORGANIZOI TRYEZEN: NDIKIMI I TRANSPORTIT NE CILESINE E AJRIT NE KOMUNEN
ATRC, më 26 mars 2014, organizoi Tryezën e rrumbullakët “Ndikimi i transportit në cilësinë e ajrit në Komunën e
Prishtinës”. 30 Përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Ministrisë së Integrimit Evropian,
Komunës së Prishtinës, Avokatit të Popullit, Agjenci dhe Institute të pavarura si dhe organizata të shoqërisë civile ishin
pjesëmarrës në këtë tyezë, e cila u mbajt në Hotel Sirius në Prishtinë, në kuadër të projektit regjional Env.Net, i cili
përkrahet nga Komisioni Evropian.
Përmes diskutimit të kësaj teme, ATRC ka synuar që bashkërisht përfaqësues të institucioneve, shoqëri civile dhe ekspertë
të mjedisit të analizojnë gjendjen rreth cilësisë së ajrit në Prishtinë dhe identifikimin e alternativave për zvogëlimin ose
eliminimin e ndotjes.
Në fillim të tryezës, ATRC ka prezantuar të gjeturat e një monitorim/vlerësimi të gjendjes, kurse më pas përfaqësues të
Ministrisë së Integrimit Evropian, Komunës së Prishtinës, Avokatit të popullit, Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës
dhe organizata të shoqërisë civile kanë bërë prezantime të ndara në panele.
Pjesëmarrësit e tryezës erdhën në përfundim se transporti në Komunën e Prishtinës është ndotësi i dytë me radhë, pas
ndotjes nga termocentalet në Obiliq. Ndër shkaqet kryesore të kësaj gjendje janë makinat e vjetra, cilësia jo e mirë e
derivateve të naftës, transporti jo i mirë publik dhe në përgjithësi kontrolli jo i mjaftueshëm i cilësisë së ajrit. Përfaqësues të
institucioneve dhe të shoqërisë civile u pajtuan se duhet të punojnë më ngushtë rreth ndërmarrjes së hapave konkret për
përmirësimin e cilësisë së ajrit nga transporti.
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DESHTIMI PER TE VAZHDUAR ME POLITIKAT KLIMATIKE DHE ENERGJETIKE BE-së DO TE QOJ EVROPEN
JUGLINDORE LARG NGA BE-ja ,
Para se Këshilli i BE-së të debatoj për Kornizën për klimën dhe energjinë në periudhën 2020 deri më 2030, të propozuar nga
Komisioni Evropian, OJQ-të bënë thirrje për angazhime më të forta mjedisore dhe klimatike të Traktatit të ardhëm të
rishikuar të Komunitetit të Energjisë, i cili mbledh së bashku vendet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën dhe Moldavinë gjatë
një dëgjimi publik i cili zhvillohet në Parlamentin Evropian.
Propozimi i KE-së për klimën bën thirrje për një objektiv të detyrueshëm të reduktimit prej 40 % të emisioneve të gazit serrë
deri në vitin 2030 dhe është kritikuar nga Parlamenti Evropian dhe të tjerët për mungesën e ambicies. Prandaj, nesër të
gjithë do ti kenë sytë te Krerët e Shteteve të Evropës, kur ata të mblidhen për të diskutuar më tej të ardhmen e politikës së
BE-së për klimën dhe energjinë. Edhe pse shumica e shteteve të Komunitetit të Energjisë po përpiqen të bëhen anëtarë të BE
-së në dekadën e ardhshme - Serbia dhe Mali i Zi kanë tashmë hapur negociatat, ndërsa të tjerët priten në vazhdim - asnjë
nga vendet nuk ka miratuar objektivat në reduktimet e gazit serrë.
Garret Tankosić - Kelly, drejtori i SEE Change Net dhe një nga panelistët e sesionit të sotëm Një Komunitet i Energjisë për të
Ardhmen, thekson se dështimi për të miratuar synimet e BE-së për 2020, 2030 dhe 2050 vetëm sa do ta largoj Evropën
Juglindore nga rruga e BE-së. "Vendet e EJL-së duan të jenë pjesë e BE-së dhe mos vendosja e këtyre standardeve tani, do të
bëhet më e vështirë dhe më e shtrenjtë në të ardhmen. Një javë mund të jetë një kohë e gjatë në politikë, por një dekadë nuk
është asgjë në planifikimin e energjisë. Ky është konflikti i interesave me të cilat ne përballemi.”
Rasti i Kroacisë ka demonstruar në mënyrë të qartë se me çfarë lloj të ndryshimeve drastike do të përballen vendet në
përshtatjen e legjislacionit të tyre në përputhje me acquis të BE-së, duke lënë hapësirë të kufizuar për pjesëmarrje publike
dhe një numër të pasigurive në përmbushjen e detyrimeve, sidomos ato që lidhen me klimën dhe energjinë.
Megjithatë, Komuniteti i Energjisë ka qenë deri më tani i fokusuar kryesisht në transponimin dhe zbatimin e acquis të
energjisë të BE-së, ndërsa janë miratuar vetëm disa pjesë të vogla të legjislacionit mjedisor.
"Është thelbësore që të përfshihet e gjithë gama e Direktivave që mbulojnë emisionet industriale dhe cilësinë e ajrit, por
edhe të energjisë së lidhur me ujin, të mbeturinave dhe legjislacionit të vendbanimeve nëse Komuniteti i Energjisë është që
të jetë pjesë e një tregu Evropian të energjisë në të njëjtin nivel në fushën e lojës për të gjithë pjesëmarrësit ", komentoi
Angela Klauschen, eksperte e politikës në Fondin Botëror për Natyrën (World Wide Fund For Nature). "Vendet
nënshkruese duhet të përmbushin të gjithë legjislacionin social, mjedisor dhe klimatik përkatës të BE-së përmes përditësimit
automatik dhe sistematik të Traktatit. Situata aktuale, në të cilën vetëm një pjesë e vogël e acquis është miratuar nga vendet
e Komunitetit të Energjisë do të thotë se ekziston rreziku i " rrjedhjes së emisioneve' ose 'grabitjes së energjisë", shtoi ajo.
Ne besojmë se vendet e rajonit duhet të përkrahen në zhvillimin e strategjive të tyre të energjisë, në përputhje me synimet
afatgjata të BE-së, në mënyrë që të sigurohemi se inkurajohen vetëm investimet e duhura që dërgojnë në dekarbonizim dhe
përdorimin e qëndrueshëm të burimeve të ripërtërishme. Kjo qasje do të mundësojë kohezionin social dhe ekonomik dhe
shpërndarjen e përfitimeve nga prodhimi dhe konsumi i energjisë, i cili do të trajtoj varfërinë energjetike dhe do të
mundësonte rritjen e punësimit të qëndrueshëm.
"Progresi i vërtetë dhe demokratizimi i shoqërive tona nuk mund të arrihet pa një debat të hapur dhe të sinqertë të të gjithë
akterëve", tha Dragana Mileusnić nga Rrjeti Evropian i Veprimit Klimatik (Climate Action Network Europe)" Prandaj,
bëjmë thirrje që përfaqësuesve të shoqërisë civile nga sektorë të ndryshëm t`iu lejohet pjesëmarrja në takimet e Komunitetit
të Energjisë dhe në zbatimin e Direktivës Strategjike në Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis. Në fundmi, ne bëjmë thirrje për
masa më të forta kundër korrupsionit dhe subvencioneve të paligjshme në sektorin e energjisë ", përfundoi ajo.
Ky aktivitet u organizuar në kuadër të projektit Politika Energjetike të Qëndrueshme në Evopën Jug Lindore. Projekti
implementohet nga ATRC në Kosovë dhe organizatat partnere në gjashtë shtete të rajonit si dhe mbështetet financiarisht
nga Komisioni Evropian, The Balkan Trust for Democracy (BTD) dhe UNDP.
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ATRC MONITORON PROCESIN E KTHIMIT TË TË ZHVENDOSURVE NGA
VENDET E TRETA

ATRC në partneritet me UNHCR edhe gjatë këtij viti vazhdon me monitorimin e procesit të të kthyerve nga vendet e
treta. ATRC aktualisht ka të angazhuar 5 monitorues, të cilët në koordinim të ngushtë me Ministrinë e Punëve te
Brendshme, përfaqësinë e UNHCR-it në Kosovë etj, monitorojnë pikat kufitare dhe aeroportin e Prishtinës, me qellim te
grumbullimit te të dhënave te nevojshme për të gjitha rastet e kthimit të Kosovarëve nga vendet e treta, për të gjitha
rastet, qoftë kthim vullnetar ose i detyruar. Të dhënat e grumbulluara ATRC në vazhdimësi i përcjell në zyrën qendrore
të UNHCR-it.

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.
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