
Duke filluar nga shkurti 2013, ATRC ka filluar ka filluar me zbatimin e projektit te Agjencisë së 

Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për qasjen në drejtësi me 

titull "Ngritja e vetëdijes së qytetarëve dhe pjesëmarrjes në sistemin e drejtësisë" në 

kuadër të programit USAID Forward. Ne kuadër te projektit, ATRC do të 

administroje dhe ndaj grante për organizatat e shoqërisë civile (OShC), grupet e 

komunitetit dhe individët ne fushen e monitorimit te gjykatave ne Kosove. 

Qëllimet e projektit janë zgjerimi i komunitetit të organizatave dhe individëve të 

përfshirë në nismat e monitorimit të gjykatave në Kosovë, si dhe natyra, shfrytëzimi 

dhe mjetet e përdorura për monitorimin e nismave nëpër gjykata me objektivin e 

përgjithshëm të përfshirjes së sa më shumë njerëzve në sistemin gjyqësor dhe 

krijimin e mundësive qytetarëve që të promovojnë reformat në sektorin e drejtësisë 

dhe për të përmirësuar performancën e gjykatës. Këto qëllime do të përmbushen 

duke i ndarë grantet organizatave të cilat kryejnë projektet e monitorimit të gjykatës, 

përfshirë por pa u kufizuar në monitorim të gjykatës që synon përmirësimin e 

marrëdhënieve në mes të gjykatës dhe komunitetit. 

Përveç granteve, ATRC do t'i ofroj secilit përfitues të grantit shërbime për zhvillimin 

e kapaciteteve, nëpërmjet burimeve të brendshme dhe të jashtme ashtu që të gjithë 

përfituesit e grantit të zbatojnë me sukses projektet e tyre dhe te arrijne rezulattet e 

pritura.    

Financimi i 13 projekteve ne komuna te ndryshme te Kosoves pritet qe të:  

- Shtojnë vetëdijen e qytetarëve dhe pjesëmarrjen në sistemin e drejtësisë; 

- Shtojnë numrin e përgjithshëm të njerëzve nga komuniteti të përfshira në nismat e 
monitorimit të gjykatave; 

- Shfrytëzojnë informatat e mbledhura gjatë monitorimit të gjykatave me qëllim të 
rekomandimit të përmirësimeve apo për të avokuar për ndryshim; 

- Shtojnë njohuritë brenda komunitetit lokal për gjykatat lokale. 

 

 

 

 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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Më 21 shkurt, Kampanja “Drejtësia dhe Qytetarët” ka dorëzuar një kërkesë në emër të Z. Rifat Osmani, 

një qytetar kosovar i cili mbahet në paraburgim për afro katër vite në pritje të gjykimit dhe në mungesë të 

fakteve .Përkundër dëshmive të dobëta, Z. Osmani u akuzua në maj të vitit 2009 për veprën penale 

Ndihmë në Vrasje. Që nga ajo kohë Z. Osmani është mbajtur në paraburgim, ndërsa Gjykata e Qarkut në 

Prishtinë ka dëshmuar paaftësinë për të mundësuar një gjykim të paanshëm e të shpejtë mbi rastin , ku 

do të përcaktohej sipas ligjit pafajësia apo fajësia e tij. Zotëri Osmani është përfaqësuar nga Ibrahim 

Dobruna, kryetar i Odës së Avokatëve në procedurën e Gjykatave të rregullta. Edhe pse Z. Dobruna ka 

paraqitur disa ankesa në Gjykatën Supreme ndaj një sërë vendimesh të paligjshme të paraburgimit –

kundër Z. Osmanit, Gjykatat vazhdimisht i kanë refuzuar ankesat në fjalë pa dhënë arsyetime të duhura. 

Rasti i paraqitur demonstron se sjellja e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë dhe Gjykatës Supreme të Kosovës 

kanë shkelur të drejtat themelore të Z. Osmani të garantuara me Kushtetutën e Kosovës. Këto të drejta 

përfshijnë të drejtën për të qenë i lirë nga paraburgimi i paligjshëm dhe të drejtën që rasti i tij të zgjidhet 

në një gjykim të drejtë dhe në kohë të arsyeshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Interviste e z. Korab Sejdiu, përfaqësues i Kampanjës Drejtesia dhe Qytetaret, pas dorëzimit te rastit ne Gjykaten Kushtetuese  

 

 

Faqe 2 T H E  A D V O C A T E  

DOREZIMI I KERKESES NE EMER TE QYTETARIT RIFAT OSMANI NE 

GJYKATEN KUSHTETUESE   



KONFERENCE SHTYPI LIDHUR ME VENDIMIN E GJYKATES KUSHTETUESE PER RASTIN E 

DIANA KASTRATIT  

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

Më 27 shkurt 2013, Drejtësia dhe Qytetarët organizoi një konferencë për shtyp për vendimin e rastit të 

Diana Kastratit. Kjo konferencë për shtyp ftoi përfaqësues të mediave për të ndjekur verdiktin në rastin e 

Diana Kastratit. Kjo ngjarje mblodhi së bashku pothuajse 17 përfaqësues të mediave në mbarë Kosovën. Z. 

Korab Sejdiu nga shoqëria e avokatëve Sejdiu & Qerkini së bashku me zotin Gëzim Kastratit (babai i Diana 

Kastratit) iu drejtuan mediave në këtë konferencë për shtyp. 

 

                                   

      

TRYEZE E EKSPERTEVE: TE DREJTAT E QYTETAREVE DHE LLOGARIDHENIA NE SISTEMIN E 

DREJTESISE  

Me datën 7 mars 2013, Kampanja “Drejtësia dhe Qytetarët” organizoi një tryezë të ekspertëve në të cilën 

u diskutua për: Të drejtat e Qytetarëve dhe Llogaridhënien në Sistemin e Drejtësisë. Ambasadorja 

Tracey Ann Jacobson dhe Zëvendëskryeministri Kuçi ju drejtuan medieve dhe ekspertëve të mbledhur 

gjatë fjalës së tyre hyrëse. Kjo tryezë u nda në tri panele në të cilat u diskutua për temat: Të Drejtat e 

Viktimave të Krimit dhe Palët e Akuzuara në Kosovë, Transparenca në Sistemin e Drejtësisë në Kosovë 

dhe Llogaridhënia në Sistemin e Drejtësisë. Panelet u përcollën me diskutim të hapur, që kishin për 

qëllim identifikimin e çështjeve që zgjojnë vëmendje nga institucionet qeveritare dhe shoqëria civile. Kjo 

ishte tryeza e katërt e ekspertëve që u organizua nga Kampanja “Drejtësia dhe Qytetarët”. Këto tryeza 

kanë për qëllim të mbledhin ekspertë, përfaqësues nga shoqëria civile dhe institucionet qeveritare për të 

diskutuar problemet specifike dhe metodat për të zgjidhur këto probleme për të përmirësuar Sistem e 

Drejtësisë në Kosovë. 

 

 

 

 

    

 

 

 

Ambasadorja e SHBA-ve  Znj. Jacobson përmendi 

mungesën e përgjegjësisë së treguar nga Gjykata 

Komunale e Prishtinës për rastin e shtetases Diana 

Kastrati, duke thënë se Institucioni duhej t’i dilte 

në mbrojtje  të ndjerës brenda 24 orëve duke shtuar 

se Gjykata në fjale kishte dështuar të ofroj 

mbrojtjen ashtu siç parashihet me ligj.     

Ministri  i Drejtësisë, Z. Hajredin 

Kuçi,  pranoi  mangësitë që ka Gjyqësori Kosovar 

duke shtuar se  “Gjyqësori duhet të rris më shumë 

transparencën dhe Llogaridhënien para 

qytetarëve”, dhe arsyetoi se institucionet po bëjnë 

përpjekje te vazhdueshme për reformimin e 

Sistemit Gjyqësor.  
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PUNETORI PER AVOKIM  

Me datën 20 – 21 mars 2013, Kampanja “Drejtësia dhe Qytetarët” organizoi punëtorinë e pestë për 

evokim, e cila është hartuar për të përgatitura qytetarët që të avokojnë për reformat në Kosovë. Këto 

punëtori implementohen nga organizata ATRC e cila është partneri i Kampanjës. Kjo punëtori zgjati dy 

ditë dhe mblodhi së bashku njëzet pjesëmarrës të cilët ishin studentë të Fakultetit Juridik në Universitetin 

e Prishtinës. Shumica e këtyre pjesëmarrës në të kaluarën kanë përfunduar praktikën e tyre ligjore e cila 

u mundësua nga kampanja “Drejtësia dhe Qytetarët”. Qëllimi i këtyre punëtorive ishte ngritja e 

kapaciteteve avokuese të studentëve në çështje që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit në përgjithësi, 

hartimin e rekomandimeve për politikat, negocimi me zyrtarët qeveritar, si dhe avokimi për ndryshime 

në sistemin e drejtësisë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ATRC NENSHKROI MARREVESHJE BASHKEPUNIMI ME KOMUNEN E HANIT TE ELEZIT DHE 

SHTERPCES  

 

Në kuadër të projektit “ Fuqizimi i komunave dhe qytetarëve në zhvillime demokratike”, I 

financuar nga Ambasada e SHBA-se ne Kosove, ATRC ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi 

me komunën e Hanit Elezit dhe Shtërpces, me ç’rast të dy palët përmes nënshkrimit të marrëveshjes 

bashkëpunimit  u pajtuan që të bashkëpunojnë dhe  mbështesin njëra – tjetrën në arritjen e qëllimit 

të projektit, fuqizimin e rolit të qytetarëve në vendim– marrje, kontribuimit në përmirësimin e 

marrëdhënieve në mes të shoqerisë civile dhe autoriteteve komunale dhe lehtësimin e mekanizmave 

të qeverisë lokale për angazhim të qytetarëve  që do të rezultojnë me rritjen e efektivitetet të 

shërbimeve publike. 
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ATRC ORGANIZON PUNETORI PER IDENTIFIKIMIN E NEVOJAVE DHE REKOMANDIMEVE TE 

QYTETAREVE TE KOMUNES SE NOVOBERDES  

 ATRC, më 28 mars 2013, organizoi punëtorinë me temën: Identifikimi i nevojave dhe rekomandimeve të 

qytetarëve të komunës së Novobërdës. Në këtë punëtori morën pjesë kryetari i komunës së Novobërdës z. 

Bajrush Ymeri, kryetarja e Kuvendit Komunal të Novobërdës znj. Shefkije Mehmeti, drejtori për Buxhet dhe 

Financa, zyrtarja për barazi gjinore dhe anëtarë të Kuvendit Komunal të Novobërdës.  

Gjatë kësaj punëtorie u diskutuan mënyrat e përfshirjes së qytetarëve në vendimmarrje në përgjithësi si dhe 

aplikimi i procesit të buxhetimit me pjesëmarrje, në veçanti. Për këtë qëllim, ATRC dhe komuna e Novobërdës 

do të vazhdojnë bashkëpunimin në organizimin e aktiviteteve të përbashkëta me qytetarë, në mënyrë që 

qytetarët e komunës së Novobërdës të përfshihen drejtpërdrejt në procesin e krijimit të buxhetit komunal me 

pjesëmarrje, që nga faza e planifikimit deri në implementimin e tij.   

Ky aktivitet u realizua në kuadër të projektit “Qytetarë aktiv-komuna të përgjegjshme dhe transparente”, i cili 

implementohet nga ATRC dhe me mbështetje nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme. Projekti ka për qëllim 

të rris pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje në nivel lokal në komunën e Novobërdës, Gjilanit, Vitisë 

dhe Kamenicës.  

ATRC FILLON ZBATIMIN E PROJEKTIT RAJONAL: POLITIKA ENERGJETIKE TË QËNDRUESHME NË 

EVOPËN JUG LINDORE (SEE SEP)  

ATRC, në cilësinë e partnerit nacional për Kosovë, në bashkëpunim me SEE Change Net (Bosnjë), EDEN 

dhe Ekolëvizja (Shqipëri), CZZS dhe Public Interest Advocacy Center (Bosnjë), Society for Sustainable 

Development Design dhe Forum for Freedom Education (Kroaci), Association for for Policy Research 

Analytica, Eko-Svest dhe Environmental Citizens’ Association (Maqedoni), Green Home dhe MANS (Mali i 

Zi), Fractal dhe CEKOR (Serbi) ka filluar implementimin e projektit Politika Energjetike të Qëndrueshme në 

Evopën Jug Lindore. 

Projekti synon rritjen e bashkëpunimit në mes organizatave të shoqërisë civile dhe fuqizimin e qytetarëve 

për të ndikuar në politikat dhe praktikat për një sistem energjetik më të qëndrueshëm në Evropën 

Juglindore, një linjë me politikat dhe direktivat kyçe të BE. 

Në kuadër të aktiviteteve avokuese në nivel nacional, ATRC, në cilësinë e partnerit nacional për Kosove, dhe 

në bashkëpunim me: Fondacione Punto.Sud (Itali), CO-PLAN (Shqipëri), EASD (Serbi), TEMA (Turqi), EEB 

(Belgjikë), ka filluar implementimin e projektit regjional: ENV.NET, i cili financohet nga Komisioni 

Evropian. Qëllimi kryesor i projektit është të fuqizoj kapacitet e OJQ-ve në rajon; të mbështes aktivizmin 

civil, të fuqizoj qytetarët dhe të ndikoj në reformat e proceseve të përafrimit të standardeve të mjedisit.    

Gjatë kësaj periudhe ATRC është angazhuar rreth identifikimit të kompetencave, përparësive dhe sfidave 

aktuale të OJQ-ve, të cilat punojnë në sektorin e mjedisit dhe mbështesin përafrimin e standardeve të 

mjedisit në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi. Për këtë qëllim ATRC ka zhvilluar një hulumtim me 

disa prej organizatave aktive në projekte mjedisore dhe jo vetëm mjedisore, në të gjitha komunat  e Kosovës, 

duke shpresuar se rezultatet e tij do të ndihmojnë në identifikimin e sinergjive dhe mundësive te 

bashkëpunimit në mes Organizatave të Shoqërisë civile. Ne projekt  janë paraparë edhe nën-grante për 

mbështetjen e disa aktiviteteve për organizata te shoqërisë civile, të interesuara që të bashkëpunojnë me këtë 

rrjet, të cilat do të ndahen gjatë periudhës së implementimit të projektit.    

ATRC FILLON ZBATIMIN E PROJEKTIT RAJONAL: ENV.Net  



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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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 

ATRC NDIHMON SHOQATËN E TË VERBËRVE DHE ME TË PAMË TË DOBËSUAR – SHVPDK NË HARTIMIN 

E PLANIT STRATEGJIK 

 

Gjatë periudhës janar-mars ATRC ka asistuar Shoqatën e të verbërve dhe me të pamë të dobësuar të 

Kosovës-SHVPDK në hartimin e Planit Strategjik. Gjatë kësaj peridhe ATRC ka mbajtur takime si dhe 

punëtori dy ditore me anëtarët e SHVPDK.  

Në Strategji janë paraqitur problemet kryesore me të cilat ballafaqohen personat e verbër dhe me të pamë të 

dobësuar dhe njëkohësisht angazhimet dhe kontributin direkt të shoqatës drejt mbështetjes dhe 

përmirësimit të gjendjes së personave të verbër dhe me të pamë të dobësuar të Kosovës. Plani Strategjik i 

SHVPDK është hartuar për periudhën 2013-2018.  

 

mailto:info@advocacy-center.org

