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Miljana Dunxherin shkroi një OP-ED në temën
e diversitetit kulturor, shkëmbimit dhe bashkëpunimit
kulturor. Në OP-ED-in e saj, të titulluar "Këpucë të
zbrazëta ose këmbë të zbathura", ajo vuri në dukje se
"diversiteti kulturor nuk është vetëm një trashëgimi e
përbashkët e njerëzimit që duhet të mbrohet dhe
studiohet, por edhenjë burimqëduhet tëmenaxhohet
në interes të ndërtimit të paqes së qëndrueshme dhe
formave të qëndrueshme të zhvillimit”. Ajo gjithashtu
deklaroi se nuk ka bashkëpunim intensiv kulturor
ndëretnik, dhe kur ai ekziston, ai zgjat për një kohë të
shkurtër.

OP-ED

Albert Muja shkroi OP-ED me temën "Arsimi
nëKosovë". ZotriMuja deklaroi se çështja e arsimit në
Kosovë ka nevojë për vëmendje serioze. Ai shpjegoi
më tej se ekziston një përceptim i përgjithshëm
publik se çështje të shumta në arsimin publik nuk po
funksionojnë shumë mirë në dobi të studentëve,
prandaj të gjithë duhet të kenë parasysh se objektivi i
përgjithshëm është të mbështesë të gjithë studentët
në zhvillimin e njohurive dhe aftësive, duke qenë se
ato janë një çelës i rëndësishëm për të ardhmen e
qëndrueshme të Kosovës.

OP-ED

Drejtori Ekzekutiv i ACDC, z. Dushan
Radakoviq mori pjesë në prezantimin e hulumtimit
nga OJQ AKTIV, si pjesë e projektit "Rritja e
transparencës dhe sundimit të ligjit në komunitetet
me shumicë serbe të Kosovës" në Qendrën e
Energjisë Civile në Mitrovicën Veriore. Ky hulumtim
është realizuar në kuadër të një projekti të zbatuar
nga OJQ Aktiv në bashkëpunim me OJQ ACDC,
financuar nga Byroja për Çështjet Ndërkombëtare të
Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit - (INL).

PREZENTIMI I HULUMTIMIT

https://www.acdc-kosovo.org
https://www.facebook.com/Ngoacdc/


www.acdc-kosovo.org+381 64 11 77 871 | +383 44 539 852 office@acdc-kosovo.org | ngoacdc@gmail.com Facebook.com/NgoacdcČika Jovina 3, North Mitrovica

SH
TA
TO
R
20
21

SH
TATO

R
2021

��.��

��.��

��.��
��.��

Aleksandar Dunxherin shkroi OP-ED në
temën bashkëpunimi kulturor dhe shkëmbimi
kulturor, me fokus pozitiv në "projektin e artit
multietnik" dhe të suksesshëm-Festivali i Mitrovicës
Zana, që ai e përdori si shembull të shkëmbimit
kulturor midis dy komuniteteve. Në OP-ED-in e tij , i
quajtur "Bashkëpunimi Kulturor: As rruga e
shërbimit, as rruga e aktivizmit", ai vuri në dukje se ky
shembull, megjithatë, është unik dhe "i vetmuar".

OP-ED

Dy anëtarë të rinj iu bashkuan ekipit tonë në shtator. Menaxheri i projektit
tonë, SlobodanStoshiq, ështënjë aktivist i vjetër iOSHC-ve, i cilimori pjesënëdhjetëra
aktiviteteqësynojnëpromoviminetëdrejtave tënjeriut,demokracisëdhemenaxhimit

të konflikteve në Kosovë. Snezhana Vukiçeviq, asistentja jonë e projektit, ka punuar për disa organizata
joqeveritare në Kosovën Veriore dhe kamarrë pjesë në programe dhe kurse të ndryshme që kishin për qëllim të
mbështesin zhvilliminprofesional të anëtarëve të komuniteteve jo shumicënëKosovë.

STAFI I RI

Drejtori Ekzekutiv i OJQ ACDC, z. Dushan
Radakoviq ishte i ftuar në një emision televiziv të
transmetuar nga RTV MIR. Z.Radakoviq foli për
projektin "Rritja e Transparencës dhe Sundimit të
Ligjit në Komunitetet me Shumicë Serbe të Kosovës"
dhe paraqiti rezultatet e projektit, objektivat dhe
aktivitetet të cilat do të zbatohen. Projekti Rritja e
Transparencës dhe Sundimit të Ligjit në Komunitetet
me Shumicë Serbe të Kosovës financohet nga INL
dhe zbatohet nga ACDC në bashkëpunim me OJQ
AKTIV.

EMISION TELEVIZIV

Tre praktikantë, Znj. Jelica Milq, Znj. Liljana
Petronijeviq dhe Znj. Nina Virijeviq, të angazhuar nga
�Prilli ����derimë��Qershor ����përmesprojektit
"Rritja e Transparencës dhe Sundimit të Ligjit në
Komunitetet me Shumicë Serbe të Kosovës" ndanë
përvojat dhe njohuritë e fituara duke punuar në
institucionet gjyqësore. Praktikantët e përshkruan
përvojëne tyre tëpraktikës si pozitive, ranëdakord se
ishte shumë e dobishme dhe e paçmueshme, dhe
shprehën mirënjohje për ACDC që u dha atyre
mundësinë për të fituar përvojë praktike të vlefshme
në drejtësi përmes programit të praktikës.

EMISION TELEVIZIV

https://www.acdc-kosovo.org
https://www.facebook.com/Ngoacdc/
https://www.youtube.com/watch?v=4D-t4eGxK6I
https://www.youtube.com/watch?v=mqU_qtQztN4
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Znj. Miljana Dunxherin, drejtoreshë e
Qendrës Kulturore Private "Aquarius", foli për
bashkëpunimin kulturor të shkrimtarëve të rinj.

Projekti Roli i Shkrimtarëve të Rinj në
Dialogun Ndërkulturor financohet nga READ dhe
mbështetet nga BE.

EMISION TELEVIZIV

Më��.��.����,ACDCishteinderuartëjetë
nikoqir i një grup studentësh të Masterit Evropian
në tëDrejtat eNjeriutdheDemokratizim (EMA)nga
Viena dhe Venecia. Takimi u mbajt në ambientet e Qendrës Avokuese për
KulturëDemokratike.StudentëttreguaninterestëmadhpërprogramineACDC
për Edukimin e të Drejtave të Njeriut, trajnimin e avokatëve të rinj, si dhe
çështjetpronësorenëKosovë.

VIZITA E STUDENTVE EMA

Më ��.��.����, ACDC organizoi konferencën të
titulluar "Të drejtat pronësore në Kosovë". Panelistët në
konferencë ishin Dr.Dushko Zeliq, profesor universitar i
drejtësisë dhe Jovana Filipoviq, juriste. Objektivi kryesor i
konferencës ishte diskutimi i çështjeve me të cilat po
përballetpopullataserbenëKosovënëlidhjemetëdrejtat
pronësore,sidhesitëushtrohentëdrejtatpronësoreduke
përdorur mekanizmin ligjor. Në konferencë morën pjesë
juristë, aktivistë të shoqërisë civile, si dhe përfaqësues të
organizatavendërkombëtaredhemediave.

KONFERENCA “TË DREJTAT PRONËSORE NË KOSOVË”

Në kuadër të projektit programi i edukimit për të drejtat e
njeriut "Horizonti i të drejtave të njeriut", financuar nga Fondi për
Zhvillimin e Komunitetit (CDF) dhe SIDA, studenti i Fakultetit Juridik,
Mirosllav Markoviq, shkroi OP-ED mbi temën "Fëmijët dhe të drejtat e
tyre" dhe vuri në dukje disa probleme në lidhje me të drejtat e fëmijës.
Ai sugjeroi që vendi duhet të dëgjojë dhe të marrë parasysh atë që
fëmijët kanë për të thënë dhe t'u mundësojë atyre të marrin pjesë në
procesin e vendimmarrjes për çështjet që i shqetësojnë. Zoti Markoviq
gjithashtu deklaroi se është përgjegjësi e të gjitha vendeve për të
mbrojtur fëmijët. Ai arriti në përfundimin se investimi në të drejtat e
fëmijëve, dhe veçanërisht në edukimin e tyre, është investim në të
ardhmen e tyre.

OP-ED MIROSLLAV MARKOVIQ

https://www.acdc-kosovo.org
https://www.facebook.com/Ngoacdc/
https://www.youtube.com/watch?v=BrftDHgznsE
https://www.youtube.com/watch?v=ym-0Mygg9as
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/op-ed-deca-i-njihova-prava
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Më��.��.����.NëGjykatënThemelorenëMitrovicë,drejtoriekzekutiv
i OJQ ACDC, Dushan Radakoviq, nënshkroi kontrata me �� përkthyes dhe �
bashkëpunëtorë ligjorë. Kjo ndihmë do të kontribuojë në një efikasitet më të
mirënëmënyrëqëtëzvogëlohetnumriirastevetëpazgjidhura.Përkthyesitdhe
bashkëpunëtorët ligjorë janë të angazhuar përmes OJQ ACDC në projektin e
financuar nga UNMIK-u "Lehtësimi i Qasjes në Drejtësi dhe Promovimi i të
DrejtavetëNjeriutnëRajonineMitrovicës/Mitrovica".

NËNSHKRIMI I KONTRATAVE

OJQ AKTIV dhe OJQ ACDC organizuan lansimin e ngjarjes online
dhe prezantuan zyrtarisht vazhdimin e projektit të tyre të përbashkët
"Rritja eTransparencësdheSundimit të Ligjit nëKomunitetetmeShumicë
Serbe të Kosovës". Projekti u prezantua nga Z. Dushan Radakoviq, Drejtor
Ekzekutiv i ACDCdheZ.CalebWaugh,Shef i Zyrës sëPolitikave,OJQAKTIV.
Gjatë ngjarjes, ata prezantuan objektivat e projektit, rezultatet, përfituesit
dheaktivitetet eprojektit që janëarriturdhezhvilluargjatëvitit tëkaluar, si
dhehapateardhshëmtëplanifikuarpërperiudhëneardhshmetëzbatimit
����-����.

Projekti Rritja e Transparencës dhe Sundimit të Ligjit në
Komunitetet me Shumicë Serbe të Kosovës financohet nga Byroja për

Çështjet Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe
Zbatimit të Ligjit (INL).

LANSIMI I NGJARJES ONLINE

Avokati lokal ngaMitrovica e Veriut, z. Millan Smikiq, shkroi OP-
ED me temën "Mbrojtja e të drejtave pronësore në Kosovë". Z. Smikiq
deklaroi se "shumica e mekanizmave institucionalë në Kosovë
përgjegjës për respektimin e të drejtave të njeriut janë prishur
ndjeshëm gjatë pandemisë dhe nuk arritën të demonstrojnë
qëndrueshmërinë e tyre ”. Z. Smikiq vuri në dukje se pengesat gjatë
procedurës së mbrojtjes së pronës në Kosovë nuk ofrojnë një qëndrim
optimist për komunitetet pakicë në Kosovë.

OP-ED është pjesë e promovimit të të menduarit kritik
#Humanrightschampions në kuadër të programit arsimor për të drejtat
e njeriut "Horizonti i të drejtave të njeriut", financuar nga CDF dhe SIDA.

OP-ED MILAN SMIKIĆ

https://www.acdc-kosovo.org
https://www.facebook.com/Ngoacdc/
https://www.youtube.com/watch?v=6gA4uGxGoa8P
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/zastita-prava-na-imovinu-na-kosovu-sporo-i-nedostizno-milan-smikic

