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Me qëllim të infomimit të qytetarëve të komunave të Kosovës në lidhje me procesin e
Reformës zgjedhore në Kosovë, në vecanti diskutimin e rekomandimeve, pro‐
pozimeve dhe kërkesave të qytetarëve, ATRC në partneritet me KIPRED, gjatë mua‐
jve shkurt‐mars 2012 kanë organizuar takime informative me qytetarë në 7 komunat
më të mëdha të Kosovës: Gjilan, Gjakovë, Pejë, Mitrovicë, Prishtinë, Prizren dhe Feri‐
zaj.
Përfaqësues të partive politike, përfaqësues nga Komisionet Komunale Zgjedhore,
përfaqësues të organizatave joqeveritare, përfaqësues të mediave lokale, ekspert të
zgjedhjeve dhe qytetarë, të cilët morën pjesë në të gjitha takimet e organizuara,
diskutuan në hollësi proceset e deritashme zgjedhore në Kosovë, duke u përqen‐
druar më shumë në të metat dhe dobësitë e identifikuara si dhe ofrimin e alternati‐
vave për përmirësimin e tij në procesin e Reformës Zgjedhore 2012.
Ndarja e Kosovës në zona zgjedhore ka qenë tema bosht e takimeve publike, meqë
në opinion janë diskutuar propozime të ndryshme për ndarjen e Kosovës në më
shumë se një zonë zgje– dhore.
Rekomandimet dhe shqetësimet e qytetarëve përqendroheshin pothuajse në gjithë
sistemin zgjedhor, me theks të veçantë në parandalimin e keqpërdorimit të votës si
dhe rritjes së transparencës në procesin e numërimit të votave.
Rekomandimet, propozimet dhe vërejtjet e qytetarëve nga 7 takimet e organizuara
janë sistemuar në një dokument dhe më pas janë diskutuar me Komisionin për Re‐
formën Zgjedhore të Kuvendit të Kosovës për inkorporimin e tyre në draftin final.

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 Kos‐
ovë. Publikimi është bërë i mundur falë gatishmërisë dhe vullnetit të stafit të ATRC‐së.
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FOTO NGA TAKIMET PUBLIKE INFORMUESE PER REFORMEN

Foto 1. takimi publik në Gjilan, datë 1 mars 2012

Foto 3. takimi publik në Mitrovicë, datë 14 mars 2012

Foto 2. takimi publik në Gjakovë, datë 28 mars 2012

Foto 4. takimi publik në Prishtinë, datë 15 mars 2012
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TAKIME PUBLIKE INFORMATIVE—MEKANIZMAT E ANKESAVE NË SISTEMIN E
DREJTËSISË

Gjatë muajit mars Kampanja Drejtësia dhe Qytetarët e cila koordinohet nga ATRC në bashkëpunim me
Public International Law and Policy Group (PILPG), mbajti serinë e parë të punëtorive për informim
publik, qëllimi i së cilave ishte të informohen të gjithë qytetarët për mekanizmat e ankesave në sistemin e
drejtësisë për: gjyqtarët, prokurorët, policinë, dhe avokatët. Seria e parë e këtyre punëtorive u mbajt në 10
komuna të Kosovës: Obiliq, Podujevë, Lipjan, Suharekë, Novobërdë, Deçan, Istog, Malishevë, Viti dhe
Shtërpce.
Për të sqaruar infrastrukturën ligjore ekzistuese në Kosovë, me theks të veçantë mekanizmat e ankesave të
parapara me ligj, ATRC ka siguruar pjesëmarrjen nga institucionet relevante, si: Këshilli Gjyqësor i
Kosovës, Gjykatat Komunale, Gjykatat komunale për kundërvajtje, Zyra e Prokurorit Disiplinor, Oda e
Avokatëve , Avokatët e viktimave, Këshillat Lokale për Siguri në Komunitet, Organizata Clard dhe
përfaqësues nga Kampanja Drejtësia dhe Qytetarët.
Pothuajse në të gjitha takimet e organizuara, qytetarët vlerësuan shumë pozitive idenë e organizimit të
takimeve të tilla informuese, meqë shpesh në mungesë të informacionit dhe njohurive, qytetarët të cilët janë
ballafaquar me trajtime jo të mira në gjithë sistemin e drejtësisë, nuk kanë përdorur mekanizmin e ankesës.
Ishte vlerësuar gjithashtu në pothuajse të gjitha takimet e organizuara, se është hera e parë që në një takim
të tillë janë bashkë përfaqësues të gjykatave, prokurorisë, policisë, avokatëve, OJQ‐ve etj.
Deri më tani Kampanja Drejtësia dhe Qytetarët ka zhvilluar aktivitete me rëndësi në Kosovë, si: punëtori
për avokim, takime të grupeve punuese në çështje të ndryshme, tryeza të rrumbullakëta me ekspert. Në
aktivitetet e organizuara deri më tani kanë marrë pjesë përfaqësues eminent nga sektori publik dhe i
shoqërisë civile. Në tryezën e fundit të ekspertëve të quajtur “Drejtësia në Drejtësi?”, ishte nderë për ne që
fjalën hyrëse dhe kyçe e mbajti Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga.

Obiliq, 01 mars, 2012

Podujevë, 06 mars, 2012

Viti, 27 mars, 2012
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FOTO NGA TAKIMET PUBLIKE INFORMUESE—MEKANIZMAT E ANKESAVE NE
SISTEMIN E DREJTESISE

Lipjan, 09 mars, 2012

Novobërdë, 16 mars, 2012

Istog, 21 mars, 2012

Suharekë, 13 mars, 2012

Deçan, 20 mars, 2012

Malishevë, 23 mars, 2012
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PUNETORI NE AVOKIM—GAJKOVE DHE PRIZREN

Kampanja Drejtësia dhe Qytetarët e cila kordinohet nga ATRC në bashkëpunim me Public International Law and Policy
Group (PILPG) me 28 dhe 29 mars organizoi dy sesione trajnimi, njëra në Gjakovë dhe tjetra në Prizren. Qëllimi i këtyre
punëtorive ishte ngritja e kapaciteteve avokuese të përfaqësuesve të OSHC‐ve nga regjioni i Gjakovës dhe Prizrenit në
çështje që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit në përgjithësi, hartimin e rekomandimeve për politikat, negocimi me zyrtarët
qeveritar si dhe shkëmbim idesh dhe eksperiencash në çështjet e avokimit në Kosovë.

Gjakovë, 28 mars, 2012

Prizren, 29 mars, 2012

ATRC PUBLIKOI DY DOKUMENTE: DORACAK PËR STRATEGJITË AVOKUESE DHE AVOKIMI NË
KOSOVË
Në kuadër të fushatës Drejtësia dhe Qytetarët, ATRC ka përgatitur dhe publikuar dy doracak për avokim në përgjithësi, avokimin në Kosovë në veçanti. Dokumentet përmbajnë informata të rëndësishme për avokimin në Kosovë, si; definicioni dhe
Konceptet e Avokimit; zhvillimi i një fushate Avokimi; informacione rreth tri Shtyllave te Shtetit në Kosovë: Legjislativit,
Ekzekutivit, Gjyqësorit; informata rreth Qeverisjes Lokale; pjesëmarrja e Individëve dhe OJQ-ve në Nivelin Lokal; si munden
qytetarët të kenë qasje në një dokument publik; si të ankoheni kur nuk ju është lejuar qasja në një dokument publik; si mund
të ndikojnë qytetarët në partitë politike dhe përfaqësuesit e zgjedhur; si mund të ndikojnë qytetarët në fazën e parë të inicimit
të ligjeve nga qeveria e kosovës; kush janë institucionet ligjore kryesore në nivel qendror dhe lokal; rëndësia e parnteritetit në
mes të OJQ-ve dhe institucioneve në procesin e reformave; shembuj nga fushata të suksesshme avokuese në Kosovë etj.
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QYTETARI AKTIVE—KOMUNA TE PERGJEGJSHME DHE TRANSPARENTE

Nga janari i vitit 2012 ATRC ka filluar implementimin e projektit “Qytetarë aktiv‐komuna të përgjegjshme dhe
transparente”, të mbështetur nga Olof Palme International Center.

Projekti do të implementohet në katër komuna të regjionit të Gjilanit: Gjilan, Viti, Kamenicë dhe Novobërdë. Faza e parë
e projektit do të përfshij themelimin e grupeve joformale avokuese, duke vazhduar më pas me inicimin e praktikave të
qëndrueshme dhe efektive në mes qytetarëve dhe komunave të tyre për transparencë, përgjegjësi dhe llogaridhënie të
zyrtarëve komunal karshi qytetarëve.
Gjatë fazës së parë, e cila do të implementohet deri në dhjetor të këtij viti, ATRC do të angazhohet për themelimin e
grupeve joformale avokuese në secilën komunë, ngritjen e kapaciteteve të tyre si dhe organizimin e aktiviteteve të
përbashkëta në mes tyre dhe zyrtarëve komunal, me qëllim të përfshirjes së qytetarëve në proceset vendimmarrëse.

ATRC NENSHKROI MARREVESHJE BASHKEPUNIMI ME KATER KOMUNA TE REGJIONIT TE GJILANIT
Në kuadër të projektit “Qytetarë aktiv‐komuna të përgjegjshme dhe transparente”, ATRC ka nënshkruar marrëveshje
bashkëpunimi me katër komuna të regjionit të Gjilanit: Gjilan, Viti, Novobërdë dhe Kamenicë. Këto marrëveshje
bashkëpunimi u realizuan gjatë takimeve që ATRC ka zhvilluar me kryetarët e komunave të lartpërmendura me ç’rast
të dy palët përmes nënshkrimit të këtyre Marrëveshjeve mirëkuptimi u pajtuan që të bashkëpunojnë dhe koordinojnë
veprimet në forcimin e bashkëpunimit në mes Komunave dhe grupeve joformale në komunitete.
ATRC gjithashtu ka zhvilluar takime me zyrtarët komunal dhe grupet joformale në komunitete, me qëllim të informimit
dhe sigurimit të përkrahjes së tyre rreth zhvillimit të aktiviteteve të përbashkëta të planifikuara në projekt si dhe rritjes
së iniciativave avokuese në komuna.
Këto aktivitete janë pjesë e projektit të mbështetur nga Olof Palme International Center, i cili synon të rris pjesëmarrjen e
qytetarëve në proceset vendimmarrëse në nivel lokal.

MEKANIZMAT PER QYTETARI AKTIVE

Nga muaji shkurt 2012 ATRC ka filluar implementimin e projektit “Mekanizmat për qytetari aktive”, të përkrahur nga
The Balkan Trust for Democracy. Përmes këtij projekti ATRC synon të rris efektivitetin, llogaridhënien dhe përgjegjësinë
e komunave në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.
Për këtë qëllim, ATRC do të implementoj një sërë aktivitetesh, duke filluar nga analiza dhe hulumtimi i funksionimit të
strukturave komunale, duke vazhduar më pas me organizmin e konferencave, themelimin e grupit punues si dhe
lobimin dhe avokimin tek institucionet përgjegjëse për marrjen në konsideratë të rekomandimeve të qytetarëve rreth
funksionimit të strukturave komunale që janë në shërbim të qytetarëve .
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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 kthyrve nga
vendet e treta. ATRC aktualisht ka të angazhuar 4 monitorues në Aeroportin e Prishtines, të cilët në
koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës, përfaqësinë e UNHCR‐it në Kosovë dhe Aeroportin e
Prishtinës, intervistojnë dhe grumbullojnë të dhënat e 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.

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.

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

