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QENDRA E TRAJNIMEVE &
BURIMEVE PER AVOKIM

PËRMBAJTJA

Faqe 2

Koalicioni i OJQ-ve
"Demokracia në Veprim"

kryesoi shoqërinë civile në
zgjedhjet në Kosovë

ATRC trajnon gazetarët dhe
zyrtarët komunal për barazi
gjinore dhe dhunë familjare  

Gara për storien më të mirë
për barazi gjinore dhe dhunë

familjare 

Faqe 3

"Handicap" u mundëson
personave me aftësi të

kufizuara qasje më të lehtë
në ndërtesën e Komunës së

Podujevës 

Qendra Kosovare për Studime
Gjinore publikon pasqyrë
të çështjeve gjinore gjatë
Administratës së OKB-së

në Kosovë

OJQ "Down Syndrome Kosova"
krijon partneritet formal me 
Shoqatën Evropiane Down

Syndrome 

Faqe 4

Hapet qendër e re për
komunitetin e studentëve në

Kosovë

Instituti për Shoqëri të Hapur
shpall programin për këmbim

të të paradiplomuarve

Kryerje e praktikës në
Komisionin Evropian për të

diplomuarit e ri romë  

Publikimi i këtij buletini mundësohet nga përkrahja zemërgjerë e popullit amerikan
nëpërmjet Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara (USAID).
Përmbajtja është përgjegjësi e ATRC-së dhe nuk reflekton detyrimisht qëndrimet e
USAID-it ose Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. 

ATRC kontribuoi në edukimin e votuesve për çështje
të politikave  

Qytetarët në secilin qytet të
Kosovës kanë pasur mun-
dësinë të informohen dhe t'u
bëjnë pyetje të nominuarve
për kryetar komunash të
partive politike për zgjedhjet
lokale, gjatë 27 takimeve
publike të organizuara nga
Qendra e Trajnimeve dhe
Burimeve për Avokim
(ATRC), Rrjeti Ballkanik i
Gazetarisë Hulumtuese
(BIRN) dhe Grupi për Ana-
liza të Politikave (GAP).

Debatet e mbajtura në te-
tor dhe nëntor kanë mble-
dhur rreth 13.000 pjesëmar-
rës në  Kaçanik, Viti, Ferizaj,
Gjilan, Kamenicë, Novo-
bërdë, Podujevë, Obiliq,
Fushë Kosovë, Drenas, Ma-
lishevë, Rahovec, Dragash,
Suharekë, Prizren, Gjakovë, 

Deçan, Pejë, Istog, Klinë, 
Skenderaj, Shtërpce, 
Shtime, Lipjan, Mitrovicë,
Vushtrri dhe Prishtinë.  

Kjo iniciativë ka pasur për
qëllim të kontribuoj në edu-
kimin e votuesve për çështje
të  politikave gjatë debateve
zgjedhore informative të ci-
lat janë fokusuar në çështjet
e nevojshme për tu disku-
tuar gjatë
zgjedhjeve si
dhe për të
shtyrë partitë
politike për ide
dhe plane që
realisht traj-
tojnë proble-
met sociale
dhe ekono-
mike të Koso-
vës.       

Çështjet e diskutuara kanë
qenë pjesë të një debati të
gjerë publik me pjesëmarrje
të qytetareve dhe transmeti-
meve në kanalin kryesor
kombëtar televiziv RTK dhe
njëzet e shtatë radio dhe te-
levizione lokale në mbarë
Kosovën. 

Papunësia, korrupsioni,
ndërtimet ilegale, procedu-
rat e marrjes së dokumen-
teve në zyrat e komunave,
dhe kanalizimet kanë qenë
shqetësimet e qytetarëve të
përmendura më së shumti
gjatë debateve. Zgjedhjet
lokale janë mbajtur më 17
nëntor.    

Për më shumë informata,
kontaktoni info@advocacy-

center.org

Rr. Agim Ramadani Nr. 15
Kati i 2-të Prishtinë, Kosovë Te-
lefon/Fax: +381 (0) 38 244 810

Përkrah Organizatat Jo-qeveritarePërkrah Organizatat Jo-qeveritare

Debati publik në Ferizaj më 20 tetor

Debate për zgjedhjet lokale  

Debatet e mbajtura në tetor dhe nëntor mblodhën
rreth 13.000 pjesëmarrës në 27 qytete 



Koalicioni i OJQ-ve koso-
vare "Demokracia në Ve-
prim" ka monitoruar
zgjedhjet parlamentare dhe
lokale të mbajtura më 17
nëntor. Koalicioni i përbërë
prej 11 OJQ-ve ka luajtur
rolin kryesues të shoqërisë
civile në vetëdijesimin e pu-
blikut për rëndësinë dhe
nevojën e një pjesëmarrjeje
të lartë të qytetarëve në
zgjedhje.

Dymijë e katërqind akti-
vistë të koalicionit kanë
monitoruar procesin zgje-
dhor, fushatën zgjedhore,
përcjelljen e fushatës zgje-
dhore të partive politike
nga mediat, edukimin e vo-
tuesve, numërimin paralel
të votave (NPV) dhe publi-
kimin e rezultateve të para.  

NPV është metodë e mo-
nitorimit të zgjedhjeve që
përbëhet nga raportimi i

shpeshtë i monitoruesve
në qendrën e mbledhjes
së të dhënave para se re-
zultatet ti shfaqen publikut.
Përmes SMS mesazheve,

monitoruesit e koalicionit
prej secilit vendvotim kanë
raportuar përqindjen e pje-
sëmarrjes publike në
zgjedhje, rezultatet për
Parlamentin e Kosovës,
Kuvendet Komunale dhe
Kryetarët e Komunave. 

Rezultatet e publikuara
nga "Demokracia në Ve-
prim" në ditën e votimit i ka
mundësuar publikut, me-
diave vendore dhe ndër-
k o m b ë -
tare, par-
tive poli-
tike, dhe
grupeve të
tjera, pas-
qyrë të
saktë të
r e z u l t a -
teve preli-
minare të
z g j e d h -

jeve. "Numërimi paralel i
votave synon shmangien e
tensioneve në publik duke
mos ditur se çfarë po
ndodh, si dhe për shkak të
pritjes së gjatë për rezulta-
tet e para," ka pohuar Leon
Malazogu, përfaqësues i
"Demokracia në Veprim".     
Kjo iniciativë është përkra-

hur nga ATRC dhe Pro-
grami Kosovar i financuar
nga USAID & IREX për
Shoqërinë Civile. 

Për më shumë informata,
vizitoni www.demo-

cracy2007.net
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Në tetor dhe nëntor, ATRC-
ja ka trajnuar gazetarë të
mediave kosovare dhe zyr-
tarë komunash për bara-
zinë gjinore, dhunën ndaj
grave dhe dhunën famil-
jare. Të dy trajnimet kanë
përfshirë komponentë të të
drejtave të njeriut, të drej-
tave të grave, barazisë gji-
nore, dhunës ndaj grave
(DhNG), dhe legjislacionit
aktual kundër DhNG në
Kosovë. 

Trajnimi i dedikuar gaze-
tarëve të gazetave, radiove
dhe televizioneve i ka
kushtuar vëmendje të ve-

çantë informimit të përfaqë-
suesve të mediave për mi-
tet dhe praktikat tradicio-
nale, dokumentet ndërkom-
bëtare kundër DhNG, rolin
e gjyqësorit dhe policisë
dhe performancës së tyre
ndaj çështjeve dhe deba-
teve të DhNG, rëndësinë e
statistikave që kanë të
bëjnë me dhunën ndaj
grave, dhe rastet e rapor-
tuara të dhunës familjare.   

Trajnimi për zyrtarët ko-
munal është përqendruar
në ofrimin e metodave dhe
praktikave të nevojshme
për avokim të suksesshëm,

lobim, shtim fondesh, dhe
në rëndësinë e rrjetëzimit
për të pasur ndikim më të
madh.    

Trajnimet e ATRC-së
kanë pasur për qëllim tu
ofrojnë pjesëmarrësve me-
todat dhe ekspertizën e ne-
vojshme për të ndikuar në
ndryshime në komunitetet
e tyre. Kjo iniciativë është
përkrahur nga UNDP.     

Për më shumë informata,
kontaktoni training@advo-

cacy-center.org

ATRC trajnon gazetarët dhe zyrtarët komunal për barazi
gjinore dhe dhunë familjare  

Gara për storien më të
mirë për barazi gjinore

dhe dhunë familjare 

ATRC dhe Programi i Kom-
beve të Bashkuara për
Zhvillim në Kosovë kanë
shpallur të hapur garën për
storien më të mirë gazeta-
reske për barazi gjinore,
dhunë ndaj grave dhe
dhunë familjare - të publi-
kuar ose transmetuar në
mediat e Kosovës gjatë pe-
riudhës 7 tetor deri më 7
dhjetor 2007. 
Kjo nismë është mundësi e

mirë që të njihet publikisht
kontributi i gazetarëve, të ci-
lët nëpërmjet storieve të
tyre kanë trajtuar dhunën
ndaj grave/dhunën famil-
jare. Kategoritë e shpërbli-
meve për storien më të mirë
në këtë fushë janë: storia
më e mirë e transmetuar në
radio/televizione, dhe storia
më e mirë e publikuar në
gazeta/revista.

Të interesuarit për aplikim
duhet të mbushin formula-
rin, të cilin mund ta gjejnë
në www.advocacy-
center.org. Veç kësaj, duhet
të dorëzohen tri kopje të
stories së publikuar/trans-
metuar (të skanuar ose në
CD) në zyrat e ATRC-së në
Prishtinë, rr. Agim Rama-
dani nr. 15. Fituesit do të
shpallen në dhjetor. 

Për më shumë informata
kontaktoni 038 244 810 ose
info@advocacy-center.org;

Konkurs i ATRC-së 

Zgjedhjet 2007 



Personat me aftësi të kufi-
zuara në Podujevë kanë
pasur nevojë të jenë të
shoqëruar nga ndonjë i
afërt ose mik për të hyrë në
ndërtesën e Komunës, për
shkak të mungesës së in-
frastrukturës adekuate që
do tu mundësonte qasje të
lehtë në shërbimet komu-
nale. Që nga gushti, kjo
pengesë është tejkaluar
dhe një kalim i pjerrtë është
ndërtuar në këtë ndërtesë
publike me interes për qy-
tetarët. Meritat për këtë
ndryshim për komunitetin e
personave me aftësi të ku-
fizuara në Podujevë kanë
të bëjnë me punën avo-
kuese të OJQ-së "Handi-
cap".
Ajo bindi autoritetet e ko-
munës për të ndërtuar kali-
min, gjatë një takimi në kor-
rik, ku morën pjesë përfa-
qësues të OJQ-ve vendore
dhe Asamblesë Komunale.
Takimi, i organizuar nga
"Handicap" ka pasur për
qëllim shqyrtimin e munge-
sës së kalimeve të pjerrëta
në ndërtesat publike dhe

transport, i cili rezultoi me
vendimin e komunës për të
ndërtuar kalimin e parë në
ndërtesën e saj.         

"Kalimi shërben si urë ko-
munikimi ndërmjet perso-
nave me aftësi të kufizuara
dhe Komunës duke mun-
dësuar qasje më të lehtë
në shërbimet komunale,
dhe po ashtu motivuar
këtë shtresë të shoqërisë
që të ndihet e barabartë",
ka deklaruar Myzafere
Kastrati, përfaqësuese e
Handicap-it.     
Kjo organizatë do t'i vazh-

doj përpjekjet e saj avo-
kuese për të përmirësuar
kushtet e infrastrukturës
në çdo ndërtesë me in-
teres për personat me af-
tësi të kufizuara. Iniciativa
është pjesë e projektit "Ini-
cimi dhe implementimi i
draft ligjeve për personat
me aftësi të kufizuara" të
përkrahur nga ATRC dhe
financuar nga USAID &
IREX. Ky projekt për zhvil-
lim të komunitetit është fo-
kusuar në gjashtë qytete
Prishtinë, Pejë, Prizren,

Kamenicë, Podujevë, dhe
Novobërdë me qëllim të
përmirësimit të kushteve të
jetës dhe pozitës së perso-
nave më aftësi të kufizuara
në shoqërinë e Kosovës.     

Për më shumë informata,
kontaktoni zarsye@ya-

hoo.com;
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Qendra Kosovare për Stu-
dime Gjinore (KCGS) ka
përgatitur një studim në te-
tor i cili adreson disa as-
pekte të arritjeve dhe dës-
htimeve në fushën e çësht-
jeve gjinore gjatë tetë viteve
të administratës së OKB-së
në Kosovë. Qëllimi i këtij ar-
tikulli është krijimi i një pas-
qyre të qartë për mundësitë
dhe kushtet e veprimit në
fushën e çështjeve gjinore
për misionin e Bashkimit
Evropian në Kosovë, i cili
pritet të filloj pas zgjidhjes
së statusit politik të Koso-
vës.   

Sipas Luljeta Vuniqit, drej-
toreshë e KCGS-së, në më-
nyrë që gabimet e tetë vje-
tëve të kaluara të paranda-
lohen në të ardhmen, është
e domosdoshme që misioni
i BE-së në Kosovë ti ketë
parasysh përvojat e akte-
rëve lokal gjatë periudhës
1999-2007. 
Artikulli po ashtu përfshinë

rekomandime për përfaqë-
suesit e misionit të BE-së
në Kosovë. 

"BE-ja duhet ti ketë para-
sysh të arriturat në fushën e
çështjeve gjinore gjatë pro-
cesit të planifikimit të misio-

nit të saj në Kosovë. Janë
dy arsye të fuqishme për
këtë: së pari, përvoja lokale
në trajtimin e çështjeve gji-
nore në Kosovë mund të
shërbejnë si pikënisje e
shkëlqyeshme për krijimin e
politikave efikase në këtë
fushë. Kjo do të ndihmonte
në shmangien e procedu-
rave të panevojshme buro-
kratike dhe do të kursente
kohë dhe shpenzime...

Artikullin e plotë mund ta
lexoni në

http://www.kgscenter.org  

Qendra Kosovare për Studime Gjinore publikon pasqyrë të
çështjeve gjinore gjatë Administratës së OKB-së në Kosovë

OJQ "Down Syndrome
Kosova" krijon

partneritet formal me 
Shoqatën Evropiane

Down Syndrome

Organizata jo-qeveritare
"Down Syndrome Kosova -
DSK" ka marrë pjesë në
Kongresin Ndërkombëtar
për Down Syndrome të
mbajtur në Pula të Kroacisë
në tetor. Kongresi u ka
ofruar mundësi përfaqë-
suesve të DSK-së në
mbledhjen e informatave
mbi praktikat më të mira,
hulumtimet e fundit shken-
core që kanë të bëjnë me
trajtimin e personave me
Down sindrom si dhe arsi-
mimin dhe punësimin e tyre. 

DSK gjatë prezantimit
është përqendruar në ngrit-
jen e nivelit të informimit për
Down sindrom tek prindërit
dhe institucionet vendim-
marrëse dhe nevojën për
themelimin e një qendre ar-
simore dhe trajnuese për fë-
mijët me Down sindrom,
prindërit dhe profesionistët.   
Kongresi po ashtu shërbeu

si forum për DSK-në për të
krijuar partneritete formale
dhe kontakte me institucio-
net evropiane, universitetet,
klinikat, OJQ-të, etj. 

Sipas menaxherit të DSK-
së Driton Bajraktari, organi-
zata e personave me Down
sindrom e Kosovës ka the-
meluar partneritete formale
me Down Syndrome Sho-
qatën  Evropiane, Britanike,
Irlandeze, Franceze, Ita-
liane dhe Sllovake. 

Për më shumë informata,
kontaktoni downsyndrom-

kosova@gmail.com 

Publikim nga OJQ   

"Handicap" do të vazhdoj përpjekjet
avokuese për të ndërtuar kalime të
pjerrëta në çdo ndërtesë me interes
për personat me aftësi të kufizuara 
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Qendra për Udhëzime Pro-
fesionale dhe Përgatitje
Universitare "Emendo"
është hapur në nëntor në
Prishtinë për të përkrahur
arsimimin e studentëve ko-
sovarë. Qendra e re ofron
konsultim individual dhe
grupor për zhvillimin e pla-
neve akademike dhe profe-
sionale; përgatitjen e aplika-
cioneve për shkollë të
mesme; studime para diplo-
mimi dhe diplomimi  si stu-
dent i ri ose i transferuar në
Universitetet amerikane, ka-

nadeze dhe evropiane;
asistencë akademike për
testet e standardizuara
TOEFL, SAT English, SAT
Math dhe GRE; dhe ndihmë
në identifikimin e bursave
potenciale. Të pranueshëm
për këto shërbime janë të
gjithë studentët sikurse
edhe ata që dëshirojnë të
transferohen jashtë vendit. 

Afati i fundit për pranim në
shumicën e universiteteve
në SHBA, Kanada dhe
Evropë është dhjetori/ja-
nari/shkurti.   

Executive Director
RREZE DULI

rreze@advocacy-center.org 

Financial & Administration
Manager

GANI ASLLANI
gani@advocacy-center.org 

Grant Manager 
KUSHTRIM KALOSHI

kushtrimk@advocacy-center.org

Grant Officer 
NATYRA ZHJEQI 

natyra@advocacy-center.org 

Grant Finance Manager 
SAFETA XHEKOVIQ

safeta@advocacy-center.org

Training & Consultancy
Services Manager 

DONIKA SALIHU
donika@advocacy-center.org

Trainer & Consultant
AFERDITA SURROI

aferdita@advocacy-center.org

Trainer & Consultant
KUSHTRIM ISLAMI

kushtrim@advocacy-center.org

Trainer & Consultant
NORA SUSURI 

nora@advocacy-center.org

Communication & Outreach
Manager

ARJETA DOROCI
arjeta@advocacy-center.org

IT and Database Manager
ARSIM KOSUMI 

arsim@advocacy-center.org

Hapet qendër e re për komunitetin e studentëve
në Kosovë

Instituti për Shoqëri të Ha-
pur ka shpallur në tetor pro-
gramin për këmbim të të pa-
radiplomuarve. Ky program
përkrah studentët nga
Bosnja dhe Hercegovina,
Kroacia, Kosova, Maqedo-
nia, Moldavia, Mongolia,
Serbia, dhe Ukraina për të
studiuar në SHBA për një vit
në fushën e studimeve aka-
demike paradiplomike. Apli-
kuesitë momentalisht duhen
të jenë student të vitit të
dytë në ndonjë universitet
në vendin e tyre për tu
përzgjedhur.  

Programi ka për qëllim të
ndihmoj zhvillimin arsimor
dhe qytetar në Evropën Ju-
glindore dhe Lindore dhe
Mongoli duke i përfshirë pje-
sëmarrësit në plan program
të arteve-liberale, modele të
ndryshme të mësimdhë-
nies, punë për komunitetin,
dhe program të shoqërisë
civile. Programi kombinon
përvojën akademike të ar-
teve liberale të SHBA-së me
çështjet sociale amerikane
dhe zhvillimet qytetare për-
mes përfshirjes në punë për
komunitet. Programi synon

krijimin e lidhjeve afatgjata
mes pjesëmarrësve dhe ko-
legëve të tyre amerikan,
duke kontribuar kështu në
mirëkuptim dhe tolerancë
kulturore.     

Pjesëmarrësit ndjekin një
universitet ose kolegj në
SHBA për një vit. Gjatë qën-
drimin në SHBA ...

Për më shumë informata
dhe formën e aplikimit, vizi-

toni
http://www.soros.org/initiati-
ves/scholarship/focus_area
s/undergraduate_exchange

Instituti për Shoqëri të Hapur shpall programin për
këmbim të të paradiplomuarve

Për më shumë informata, kontaktoni
EmendoCenter@gmail.com

Mundësi studimi 

Kryerje e praktikës në Komisionin Evropian për të
diplomuarit e ri romë  

Komisioni Evropian (KE) në bashkëpunim me Programin për
Pjesëmarrje të Romëve të Institutit për Shoqëri të Hapur ka
shpallur në nëntor konkurs për aplikim për kryerje të prakti-
kës në KE të të diplomuarve universitar të ri romë nga Ko-
sova, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Programi
për praktikë do të zgjas 5 muaj duke filluar nga 1 marsi
2008. 

Për më shumë informata, përfshirë procedurat e aplikimit
dhe kriteret e përzgjedhjes, kontaktoni rpp@osi.hu 

Afati i fundit për dorëzimin e
aplikacioneve është 7 janari 2008


