
                                                  

            
 

 

 

Qendra Avokuese e Shoqërisë Civile dhe Kulturës Demokratike (ACDC), KRC, Faktor 

Plus dhe Jeto shëndetshëm fton të gjitha organizatat rinore nga veriu i Kosovës në info 

seancën që do të diskutojnë pjesëmarrjen në themelimin e Këshillit të Veprimit Rinor 

Lokal (KVRL) në komunat e tyre. Info seanca synon të ofrojë informacion të detajuar 

mbi funksionimin e këshillit lokal të të rinjve, si dhe mënyrën dhe kushtet për të hyrë në 

të njëjtën. 

Gjithashtu, seanca do të paraqesë të gjitha organizatat për të shpjeguar detajet dhe kushtet 

për regjistrimin e anëtarëve të saj për kandidatët e Kuvendit dhe Drejtori i KVRL që do të 

të zgjedhet me votim. Datat e votimit nga komunat mund të gjendet më poshtë. 

Për të siguruar pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve që jetojnë në territorin e veriut të 

Kosovës, projekti konsorciumi është inkurajon organizatat rinore nga komuniteti 

shqiptar, rome, ashkali, egjiptian, boshnjake dhe të gjitha komuniteteve të tjera për të 

marrë pjesë në të gjithë procesin. 

Seancat informuese do të mbahen: 

 

Zubin Potok - Zyra e OJQ-së KRC  04/26/2017 në orën 16:00. 

Komuna e Zveçanit - Zyra e OJQ-së Faktor Plus 26/04/2017 në orën 16:00. 

Komuna e Mitrovicës së Veriut - EU Info Centre (EUICC) 25/04/2017 në ora 12:00. 

Komuna e Leposaviq - Zyra e OJQ-së Healthy Life 25/04/2017 në orën 16:00. 

 

Zgjedhjet të mbahet: 

 

Komuna e Zubin Potokut - Sala Kuvendit Komunal të Zubin Potokut 2017/11/05 në 

orën 16:00. 

Komuna e Zveçanit - Sala Kuvendit Komunal të Zveçanit 08/05/2017 në orën 16:00. 

Komuna e Mitrovicës së Veriut – EU Info Centre (EUICC) 2017/12/05 në orën 

16:00. 

Komuna e Leposaviqit - Sala Kuvendit Komunal të Leposaviqit 10/05/2017 në orën 

16:00. 

 

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni në adresën e-mail ose numrin e telefonit e 

organizatës përgjegjëse për komunën tuaj: 

Komuna e Mitrovicës së Veriut - OJQ ACDC 

(E-mail: office@acdc-kosovo.org; telefonit: 38.166 904 75 24; +377 (0) 45 876 956) 

  

Komuna e Leposaviq - OJQ Jeta shëndetshëm 

(E-mail: dulem990@gmail.com; Telefoni: 381655356776) 

 

Zubin Potok - OJQ KRC 

(E-mail: krc_zp@hotmail.com; Telefoni: 381654688266) 

 

Komuna e Zveçanit - OJQ Faktor Plus 

 (E-mail: faktorplus.ks@gmail.com; Telefoni: 381645781110 


