
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të nderuar lexues, 

 

Vitin që po hyjmë ATRC-ja feston dhjetë-vjetorin e themelimit të saj dhe njëkohësisht 
dhjetëvjetorin e angazhimeve të vazhdueshme në ngritjen e kapaciteteve të sektorit të OJQ-ve në 
Kosovë, në profesionalizimin e punës së tyre, artikulimin e kërkesave të tyre dhe avokimin tek 
strukturat qeveritare për çështje me rëndësi për shoqërinë kosovare.  
 

Që nga viti 2001 e deri më tash, ATRC vazhdon të jetë qendra kryesore e burimeve për avokim në 
Kosovë, duke u rritur dhe zhvilluar në një organizatë udhëheqëse avokimi.  
 

Edhe pas dhjetë vjetëve të funksionimit të saj, ATRC-ja vazhdon angazhimet dhe aktivitetin e saj në 
përmbushjen e misionit dhe plotësimin e nevojave të organizatave të shoqërisë civile, përmes 
programeve kryesore të saj siç janë: Programi për Ngritje të Kapaciteteve, me ç’rast ATRC ka 
zhvilluar më shumë se 25 module të trajnimit; pastaj Programi i Administrimit të Granteve, ku 
ATRC dhe partnerët e saj brenda periudhës 2009-2010 kanë administruar 19 grante për OJQ-të; 
Programin e Avokimit,  me ç’rast janë zhvilluar iniciativa avokuese në nivel lokal dhe nacional; 
Programi i Informimit i cili ofron informacione të nevojshme organizatave joqeveritare në Kosovë.  
   

ATRC-ja synon dhe angazhohet në vazhdimin dhe forcimin e bashkëpunimit me OJQ-të tjera në 
Kosovë dhe rajon në fushata avokimi që fokusohen në zhvillimin demokratik dhe pjesëmarrjen e 
publikut në procese të ndryshme drejt demokratizimit të vendit. 

 

 
Informatori: The Advocate, është publikim mujor i ATRC-së, i cili synon të informojë organizatat joqeveritare, donatorët, mediat, përfaqësuesit e insti-
tucioneve 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 gatish-
mërisë dhe vullnetit të stafit të ATRC-së.   
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Botime 

“Brining out the advocate in everyone”  

AVOKUESI 

Dhjetor 2010 



Në kuadër të aktiviteteve të Lëvizjes Rajonale Mjedisore 
“BELLS”, ATRC-ja, si partner implementues për Kosovë, 
shpalli Ambasadorët e Nderit për Mjedis në shenjë 
mirënjohjeje dhe falënderimi për angazhimet e deritashme 
dhe kontributin e vazhdueshëm në fushë të mjedisit.   
 

Ambasadorët e Nderit për Mjedis, të cilët kontribuuan për 
përmirësimin dhe përparimin e gjendjes mjedisore në 
Kosovë, janë: Feriz Krasniqi, Skënder Boshnjaku, Ejup 
Bajrami, Eliza Hoxha, Snezana Karadic,  Fatos Lajçi, 
Naser Rugova, si dhe post mortum – Dervish Rozhaja.  
 

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe anëtarët e 
Lëvizjes BELLS nga vendet e regjionit, zyrtarë nga 
Qeveria e Kosovës, përfaqësues nga komunat e Kosovës të 
cilët mbulojnë çështjen e mjedisit, përfaqësues nga 
Ambasadat e akredituara në Kosovë, organizatat 
joqeveritare ndërkombëtare dhe vendore, anëtarë të Rrjetit 
BELLS për Kosovë, përfaqësues të mediave, ekspertë 
mjedisore dhe dashamirë të mjedisit.  
 

Shpallja e Ambasadorëve të Nderit për Mjedis u bë edhe në 
vendet e tjera të rajonit, në të cilat funksionon Lëvizja 
BELLS. Me këtë rast, qendra e kësaj lëvizjeje, këtë fundvit 
organizoi në Beograd një takim të përbashkët të të gjithë  

Në këto konferenca, të realizuara në kuadër të projektit “Zgjidhja e 
Konfliktit Social” të financuar nga Olof Palme International Center, u 
prezantua dokumenti “Prioritetet e banorëve të regjionit të Pejës”, në 
të cilin janë përfshirë kërkesat dhe rekomandimet e banorëve të 
regjionit të Pejës, të cilat janë identifikuar në bashkëpunim me 
përfaqësues të Bashkësive Lokale, Zyrave të Vendit, shoqërisë civile 
dhe qytetarë, nga marsi deri në gusht të vitit 2010.  
 

Të pranishmit në këto konferenca, patën mundësi të japin sugjerime 
dhe komente rreth këtij dokumenti. Ata vlerësuan angazhimin e 
ATRC-së lidhur me këtë çështje dhe  theksuan se ishte hera e parë që 
komunat kanë një dokument të shkruar me kërkesat dhe rekomandimet 
e qytetarëve.  
 

Kryetari i Komunës së Deçanit z. Rasim Selmanaj gjatë takimit në 
Deçan, vlerësoi se ky dokument është mirëpritur, ndërkohë që pjesa 
më e madhe e kërkesave të qytetarëve të Komunës së Deçanit ka 
filluar të realizohet dhe një pjesë e tyre janë në projektet e realizimit. 
Dokumenti është mirëpritur edhe nga Komuna e Pejës, Gjakovës, 
Junikut, Klinës dhe Istogut.  

 

 

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit në mes të komunave 
dhe qytetarëve, ofrimit të  mundësisë qytetarëve të regjionit 
që të shprehin lirshëm kërkesat dhe rekomandimet e tyre, 
dhe të merren në konsideratë nga komunat gjatë hartimit të 
planeve komunale, ATRC gjatë periudhës shtator - tetor 
2010 organizoi gjashtë konferenca për media me temë: 
“Prioritetet e banorëve të regjionit të Pejës, për vitin 2010-
2011”.   

LËVIZJA BELLS për Kosovë – shpallë Ambasadorët e Nderit për Mjedis 

Faqe 2 

Identifikimi i kërkesave dhe rekomandimeve të qytetarëve të regjionit të Pejës  

A V O K U E S I  

 
 

Ambasadorëve të Nderit për Mjedis të Ballkanit Perëndimor.  
 

Ky është rezultat i projektit rajonal “ Arsimimi Rajonal i Mjedisit / 
REA Veprimi dhe kohezioni mjedisor për Ballkanin Perëndimor”, 
mbështetur nga Programi Rajonal për Mjedisin e Mbretërisë së 
Holandës.  

 



Tema, Ferizaj; TV Dukagjini, Pejë;  TV 
MEN,  Gjilan; dhe TV MIR, Leposaviq.   

Të pranishmit në debat, drejtorë të 
shkollave fillore dhe nxënës të klasave te 
pesta, patën mundësi që angazhimet e 
tyre rreth mjedisit dhe  gjendjen 
mjedisore në shkollat fillore të komunave 
të Kosovës t’i prezantojnë edhe para 
audiencës kosovare përmes këtyre 
debateve televizive. 

Debatet kishin qëllim informimin e 
qytetarëve të Kosovës për gjendjen 
mjedisore në shkollat fillore të komunave 
të Kosovës.  Aktivitet tjetër që u realizua 
në tremujorin e fundit në kuadër të 
projektit “Fëmijët në mbrojtje të 
Mjedisit”,  financuar nga Ambasada 
Amerikane në Prishtinë, ishte edhe 

 organizimi dhe mbajtja e 15 konferencave 
mjedisore ku fëmijët përsëri  paraqitën 
shqetësimet për shkak të moskujdesit 
adekuat ndaj tij si dhe interesimet për 
ruajtjen e mjedisit. Ata njëkohësisht 
dhanë rekomandime për të ardhmen.  
 

këshillave konsultative në nivel të 
bashkësive lokale në Mitrovicë, ka mbajtur 
takime të hapura në mes të këshillave dhe 
autoriteteve lokale, si dhe ka identifikuar 
kërkesat prioritare të fshatrave, të cilat më 
pas, i ka adresuar tek autoritetet komunale.  

Organizata Joqeveritare “Me dorë në 
zemër” nga Mitrovica ka realizuar një 
sërë aktivitetesh në kuadër të projektit 
“Pjesëmarrja aktive e qytetarëve në 
procesin vendimmarrës në nivelin 
komunal ndikon në qeverisjen e mirë”, 
projekt ky i financuar përmes fondeve të 
USAID-it, administruar nga ISC / ATRC.  
 

Qëllimi i këtij projekti ishte themelimi i 
15 Këshillave Konsultative në nivel të 
bashkësive lokale në Mitrovicë. Për të 
realizuar këtë, kjo organizatë ka mbajtur 
takime informuese mbi të drejtat dhe 
obligimet e qytetarëve në qeverisjen 
lokale, ka iniciuar krijimin e 15 

Tashmë ky projekt është në proces të 
monitorimit të  implementimit të prioriteteve 
nga ana e komunave, zbatueshmëria e të cilit 
ka gjetur përkrahje të madhe si nga ana e 
qytetarëve, ashtu edhe nga ana e zyrtarëve të 
Komunës së Mitrovicës.  

 

 

 

 

 

 

 

aktiviteteve gjatë implementimit të 
projektit “Praktika të suksesshme – 
komuna funksionale”, financuar nga 
USAID. 

 

Pjesëmarrës në këto trajnime ishin anëtarë 
të Kuvendit Komunal, zyrtarë të komunës 
dhe përfaqësues të Shoqërisë civile. 
 

Ata patën rastin të diskutojnë dhe të 
informohen detajisht për ligjet që kanë të 
bëjnë drejtpërdrejtë ose indirekt me 
komunat, dokumentet tjera komunale që 
janë obligative për komunat, përgjegjësitë 
e komunave, mënyrat e bashkëpunimit të 
komunës me qytetarë, etj. 

 

 

 

“Infrastruktura ligjore që reflekton punën 
e komunave në Kosovë”, “Qeverisja me 
Pjesëmarrje” si dhe “Mekanizmat e 
pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset 
vendimmarrëse” ishin temat në nëntë 
trajnimet e organizuara nga ATRC.  
 

Trajnimeve, të cilat u mbajtën në 
komunën e Graçanicës, Kllokotit dhe 
Ranillugës,  i kanë paraprirë Marrëveshjet 
e bashkëpunimit që ATRC ka nënshkruar 
me këto komuna kohë më parë, me qëllim 
të bashkëpunimit dhe koordinimit të  

 

 

Debate televizive dhe konferenca mjedisore me nxënës  

Themelohen Këshillat Konsultative në Mitrovicë  

ATRC trajnon zyrtarët komunalë dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile  

Faqe 3 A V O K U E S I  

Ne kuadër të projektit: “Ambasadoret e 
vegjël te Mjedisit” i përkrahur nga 
Ambasada Amerikane ne Prishtine, ATRC 
ka organizuar një varg debatesh televizive 
për probleme mjedisore në këto kanale 
televizive: TV Opinioni, Prizren; TV 

 

 



T H E  A D V O C A T E         Faqe4 

Të rinjtë në procesin e vendimmarrjes  

 Në kuadër të Programit për Forcimin e Shoqërisë Civile Kosovare K-CSSP, e cila 
financohet  nga fondet e USAID-it, dhe administrohet nga ISC / ATRC, gjatë 
gjysmës së dytë të muajit nëntor, Qendra Rinore e Prishtinës, organizoi tryezë të 
rrumbullakët me temën: “Pjesëmarrja aktive e të rinjve në procesin e 
vendimmarrjes”, me ç’rast pjesëmarrësit patën mundësinë për të diskutuar lidhur 
me punën vullnetare të të rinjve.  
 

Këtë tryezë, në të cilën morën pjesë përfaqësues të shoqërisë civile, qeverisjes 
lokale dhe asaj qendrore, e karakterizoi një debat mjaft domethënës me ç’rast u 
shkëmbyen  ide të ndryshme në mes të pjesëmarrësve lidhur me punën vullnetare, 
përkatësisht angazhimin vullnetar të të rinjve. 
 

Një ndër kërkesat me rëndësi në këtë tryezë ishte edhe krijimi i listës me emrat e personave të cilët kanë punuar vullnetarisht, kërkesë kjo 
që iu drejtua Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Zyrtarët e kësaj ministrie premtuan se së shpejti do të fillojnë të hartojnë  listën  me 
emrat e personave që janë angazhuar në punë të ndryshme vullnetare dhe pasi të hartohet kjo listë,  puna dhe angazhimi i tyre vullnetar do 

ATRC-ja ofron trajnime për Kryqin e Kuq 
    

ATRC-ja ka mbajtur trajnim dyditor me temë: “Shkrimi i rezymeve të suksesshme dhe 
bindëse në intervista”, për stafin e Kryqit te Kuq.  Qëllimi i trajnimit ishte rritja e njohurive të 
pjesëmarrësve dhe përgatitja e tyre për të qenë të suksesshëm gjatë procesit të aplikimit për 
punë.  
 

Përmes trajnimit stafi i ATRC-së u ofroi pjesëmarrësve njohuri për zhvillim të karrierës, të 
cilat janë të dobishme dhe mund t’i përdorin kur aplikojnë për punë në të ardhmen. 

                     Konsulenca dhe trajnime nga ATRC 

ATRC-ja vazhdimisht është e angazhuar në ofrimin e konsulencave dhe trajnimeve për organizata dhe institucione të interesuara. Vetëm 
gjatë kësaj periudhe kohore, stafi i ATRC-së ka ofruar numër te madh konsulencash dhe trajnimesh për shume organizata dhe 
institucione, si: Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, Intercooperation LOGOS, Organizatën: Për Mendje te Shëndoshë, dhe ART 
Gold- UNDP Dragash.  

Trajnimet dhe konsulencat kryesisht ishin të orientuara në fushën e shkrimit dhe menaxhimit të projekteve, menaxhimit financiar, 
barazisë gjinore, etj.  

Trajnime të përkrahura nga Art Gold – UNDP, të 
Dragashit 

 

Përkrahur nga Art Gold – UNDP, në Dragash, ATRC  gjatë muajit 
dhjetor ka mbajtur trajnimin dyditor me temë: “Dizajnimi i Projekt 
Propozimit”. Pjesëmarrës në këto trajnime ishin zyrtarët komunalë 
dhe përfaqësuesit e grupeve punuese të pesë fshatrave të komunës se 
Dragashit, të formuara kohë më parë me përkrahje nga Art Gold – 
UNDP, Dragash.  
 

Trajnimi është fokusuar në shpjegimin e përgjithshëm të shkrimit të 
një projekt propozimi me të gjitha elementet e një propozimi. 
Metodologjia e trajnimit është bazuar në qasjen logjike, e cila iu ka 
mundësuar pjesëmarrësve zhvillimin e projekteve nga idetë fillestare 
në përcaktimin e objektivave, planeve të zbatimit të projektit, si dhe 
përgatitjen e buxhetit.  

 

 



T H E  A D V O C A T E         Faqe5 

Prezantimi i Platformave Politike për Mjedisin   

 ATRC, ne kuadër të projektit mjedisor Rajonal BELLS  në bashkëpunim 
me Ekolëvizjen  organizuan debatin me temë “Platforma Politike për 
Mjedis” qëllimi i së cilës ishte promovimi i programeve politike për mjedis 
në Zgjedhjet Parlamentare të vitit 2010, nga subjektet politike kryesore në 
vend.  
 

Në këtë debat fillimisht u diskutua lidhur me Raportin e Progresit 2010 të 
Bashkimit Evropian për fushën e Mjedisit, për të arriturat dhe sfidat e dala 
nga ky raport, si dhe u prezantua një video-spot nga Rrjeti BELLS në lidhje 
me mjedisin. 
 

Më pas, subjektet politike prezantuan platformat e tyre politike për mjedisin. 
Ata premtuan se do të punojnë në rritjen e  vetëdijes së qytetarëve për 
mjedis, mbrojtjen  burimeve dhe shpalljen e zonave të mbrojtura, 
bashkëpunimin me qytetarët dhe shoqërinë civile në zbatimin e politikave 
qeveritare mjedisore;  krijimin e standardeve të banimit, luftimin e ndotësve 
kryesorë në Kosovë, themelimin e institucioneve hulumtuese; menaxhimin e 
mbeturinave etj.   

Ulrice Lunacek vizitoi Ekipin e Monitoruesve të ATRC –së  

 

Gjatë vizitës së saj në Kosovë, Eurodeputetja austriake Ulrice Lunacek takoi Ekipin e 
Monitorimit në Aeroport, ekip ky i angazhuar në detyrat e zotuara në kuadër të projektit e 
UNHCR-së, të implementuar nga ATRC-ja.  
 

Qëllimi i kësaj vizite ishte të njihej më për së afërmi me këtë ekip si dhe të verifikojë se si bëhet 
kthimi dhe integrimi i të kthyerve nga vendet tjera në Kosovë.   
 

Ekipi i monitoruesve të ATRC-së vazhdon me aktivitetet e përditshme të saj në monitorimin e 
kthimit të azilkërkuesve dhe të kthimit të detyruar të të zhvendosurve nga vendet e treta.  

 

Legalizimi i objekteve pa leje – përfitimet dhe pasojat 

 

Në fillim të shtatorit 2010, ATRC dhe Komuna e Prishtinës përmes një 
marrëveshjeje bashkëpunimi u pajtuan të zhvillojnë fushatë të përbashkët 
informuese për qytetarët e Komunës së Prishtinës në përgjithësi në lidhje 
me procesin e filluar të aplikimit për legalizim të objekteve pa leje në 
Prishtinë.  
 

Me qëllim të informimit të qytetarëve të kësaj komune, lidhur me 
procedurat e aplikimit, afatet kohore, dokumentacionin etj, ATRC dhe 
Komuna e Prishtinës, përkatësisht sektorët dhe drejtoritë komunale 
përgjegjëse, organizuan nëntë takime informative me qytetarë të nëntë 
regjioneve të qytetit të Prishtinës, në të cilat kanë marrë pjesë rreth 1000 
qytetarë.  
 

Si rezultat i këtyre takimeve dhe rekomandimeve të dala nga qytetarët, 
Komuna e Prishtinës ka shtyrë afatin për aplikim edhe për dy muaj – 
nëntor dhe dhjetor 2010, ka hequr gjobën prej 30% për ndërtuesit ilegalë 
si dhe ka kthyer njësinë matëse të hapësirës së banimit nga metri kub në 
metër katror.  

 



T H E  A D V O C A T E         Faqe6 

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. Kontribut për përpilimin e këtij publikimi kanë 
dhënë qytetarët e regjionit të Prizrenit, të cilët paraprakisht kanë kontribuar në grumbullimin e të dhënave për 
prioritetet e këtij regjioni, në bazë të të cilave pastaj u implementuan aktivitetet. Publikimi u përkrah nga Olof 
Palme. 

 

FËMIJËT NË MBROJTJE TË MJEDISIT 

Paraprirë me PREMTIMIN për ruajtjen e tokës, ky libër ngërthen në vete të gjitha aktivitetet mjedisore të 
realizuara në komunat e Kosovës, kryesisht në shkollat fillore. Botimi ndahet në 15 kaptina, dhe kryesisht 
është i ilustruar me fotografi nga aktivitetet e ndryshme. I njëjti publikim u botua edhe në gjuhën serbe. 
Botimi u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë.    

 

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, si: 
projekteve të zbatuara, partneriteteve të ndërtuara, projekteve të administruara/financuara, trajnimeve të 
mbajtura, konsulencave të ofruara etj.  

 

 

PREKJA E QIELLIT – Një udhëzues për të zhvilluar mbështetjen financiare të OJF-ve në 
Ballkanin Perëndimor 

ATRC-ja ishte njëri ndër tre partnerët lokalë në rajon, e invlovuar në programin 18 mujor të Rrjetit 
EUCLID në lidhje me zhvillimin e lidershipit në Ballkanin Perëndimor. Programi u realizua me ndihmën e 
Zyrës së Jashtme dhe Komonuelthit (FCO) si dhe në bashkëpunim edhe me dy partnerë lokalë në rajon: 
CEDEM (Mali i Zi), HDPC (Shqipëri). Ky manual, si rezultat i këtij projekti, synon të jetë një material i 
dobishëm për të mbështetur, udhëzuar dhe informuar udhëheqësit aktualë dhe të ardhshëm në Ballkan mbi 
mënyrat më të mira për të krijuar, menaxhuar dhe mbështetur një organizatë joqeveritare (OJF). 

 

 
VEPRIMI RAJONAL DHE KOHEZIONI NË BALLKANIN PERËNDIMOR 

Me moton: “Shumë probleme! Një zgjidhje! Një e ardhme!” kjo fletushkë paraqet Standardet e BELLS
-it për Zhvillim të Qëndrueshëm, si: Standardet politike për mbrojtje të mjedisit, Standardet për liderët 
e komunave të qyteteve në Ballkanin Perëndimor, Standardet për udhëheqësit e biznesit në Ballkanin 
Perëndimor si dhe Standardet për Media. Fletushka në fjalë 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”. 

 

“BRINGING OUT THE ADVOCATE IN EVERYONE” 

Historiku, Misioni, Qëllimi dhe Objektivat zënë faqen e parë të broshurës së ATRC-së të titulluar 
“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.     

         B o t i m e     


