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Në tetor ����, ACDC kontaktoi me figura publike nga niveli lokal, qendror, reporterëmediash, drejtorë të
OSHC-ve, dhe qytetarë të tjerë aktivë për të krijuar kampanjën #humanrightchampions me synimin për të
promovuar demokracinë dhe të drejtat universale të njeriut. Fushata u realizua në kuadër të projektit Programi
për edukimin për të drejtat e njeriut “Horizonti i të drejtave të njeriut”, financuar nga Fondi për Zhvillimin e
Komunitetit (CDF), SIDA, dhe zbatuar nga Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike.

KAMPANJA #HUMANRIGHTSCHAMPRIONS

M�Y Komunat për Rininë - Fuqizimi i të Rinjve përmes
Angazhimit Qytetar është një grant prej �.��milion dollarësh nga Fondi
Japonez i Zhvillimit Social i administruar nga Banka Botërore. Projekti
është krijuar për t'iu përgjigjur mungesës së të drejtës në rritje të të
rinjve që ka qenë një shtytës i rëndësishëm i emigrimit, pakënaqësisë
politike dhe radikalizimit.

Projekti “Lehtësimi i qasjes në drejtësi dhe promovimi i të drejtave të
njeriut në rajonin e Mitrovicës” financohet nga UNMIK-u. Projekti
përbëhet nga dy komponentë: Drejtësia dhe të Drejtat e Njeriut dhe
synon përmirësimin e kushteve të punës në institucionet e drejtësisë
dhe promovimin e të drejtave të njeriut në rajonin e Mitrovicës.

NISJA E PROJEKTEVE TË REJA

Gjatë këtij muaji ACDC prezantoi strategjinë për ����-����.
Strategjia do të mbulojë një periudhë pesëvjeçare dhe do të tregojë se
çfarë dëshiron të arrijë organizata dhe cili do të jetë udhëzuesi ynë
përmes qëllimeve dhe detyrave specifike të cilat do të përfshihen në
programet e ardhshme të organizatës.

Me mbi dhjetë vite përvojë në ngritjen e kapaciteteve, avokimin,
ndërgjegjësimin publik, politik dhemediatik, ACDC synon tëmbetet një
nga shembujt më të mirë të një organizate në veri.

STRATEGJIA E RE ����-����

#10

https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/211011%20ACDC%20Brochure%20Strategy%20ALB.pdf
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Më �� tetor ����, Drejtori Ekzekutiv i Qendrës Avokuese për
Kulturë Demokratike, z. Dushan Radakoviq foli për Kosovo Online rreth
zgjedhjeve lokale. Ai theksoi pjesëmarrjen e lartë në veri të Kosovës dhe
vuri në pah se ka pasur transparencë më të madhe në proces dhe në
fushatë zgjedhore sesa në zgjedhjet e kaluara. Ai po ashtu ka theksuar
se Lëvizja Vetëvendosje është humbësi më i madh në zgjedhje dhe se
fitues janë PDK-ja dhe lista serbe.

INTERVISTA KOSOVO ONLINE

��.��

“Në një shoqëri në të cilën ligjet dhe të drejtat zbatohen në
varësi të atyre që ushtrojnë njëfarë pushteti, themelet e drejtësisë
shemben, duke e lënë atë përgjithmonë sy të lidhur, të ngadaltë dhe të
paarritshëm”, shkroi gazetarja Milica Stojanoviq Kostiq në OP-ED-in e
saj me titull “Është e ndaluar por do ta them", si dhe vuri në dukje disa
probleme në lidhje me të drejtën e lirisë së mendimit dhe fjalës në
Kosovë, duke theksuar se e drejta për shprehje të lirë tëmendimit është
themelore. OP-ED është pjesë e #humanrightchampions promovimi i të
menduarit kritik, në kuadër të programit të edukimit për të drejtat e
njeriut “Horizonti i të drejtave të njeriut”, financuar nga CDF dhe SIDA.

OP-ED MILICA STOJANOVIC KOSTIC
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Një grup i organizatave të shoqërisë civile dhemediave në kuadër të Iniciativës OPEN, përfshirë OJQ
ACDC, lëshuan një deklaratë të përbashkët për incidentet në veri të Kosovës që ndodhën gjatë fushatës
zgjedhore dhe dënuan ashpër përdorimin e forcës së tepruar nga forcat speciale policore të Qeverisë së
Kosovës, në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe angazhimi i tyre në detyra që janë në
kompetencë të forcave policore lokale. Nisma OPEN i bëri thirrje Prishtinës dhe Beogradit që t'i kthehen
procesit të negociatave në Bruksel dhe Bashkimit Evropian, të përfshihen më aktivisht në zgjidhjen e
krizave gjithnjë e më të shpeshta në Kosovë.

DEKLARATË PUBLIKE
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Si pjesë e promovimit të të menduarit kritik
#humanrightschampions, ACDC publikoi një op-ed mbi të drejtat e
gruas, shkruar nga studentja Aleksandra Aleksiq, në të cilin ajo theksoi
se ishte koha e fundit që të drejtat e grave të bëhen pjesë e bisedës së
përditshme.

Objektivi i përgjithshëm i projektit Programi i edukimit për të drejtat e
njeriut “Horizonti i të drejtave të njeriut”, i financuar nga CDF dhe SIDA
është fuqizimi i të rinjve dhe promovimi i pjesëmarrjes aktive të të
gjithë anëtarëve të komunitetit të shkollës (mësimdhënës, nxënës) për
të integruar vlerat dhe parimet e të drejtave të njeriut në të gjitha fushat
e jetës shkollore.

OP-ED ALEKSANDRA ALEKSIC
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https://www.kosovo-online.com/intervjui/radakovic-samoopredeljenje-najveci-gubitnik-na-izborima-pobednici-su-dpk-i-srpska-lista?fbclid=IwAR1eGczpzefHS6CDUtT4si8WwrsZVBNpJ9k_2LmOk6kvxmm0f8FMA74_SFs
https://acdc-kosovo.org/sq/op-ed/op-ed-eshte-e-ndaluar-por-une-do-ta-them-milica-stojanoviq-kostiq
https://acdc-kosovo.org/sq/vesti/njoftimi-per-media-zgjidhja-e-problemeve-te-grumbulluara-permes-dialogut
https://acdc-kosovo.org/sq/op-ed/op-ed-te-drejtat-e-grave-aleksandra-aleksic
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Juristja Jovana Filipoviq dhe drejtori ekzekutiv i OJQ ACDC Radakoviq,
ishin të ftuar në emisionin e transmetuar nga RTV MIR. Z. Radakoviq foli për
projektin Forcimi i mbrojtjes së të drejtave pronësore në Kosovë i cili ka për qëllim
informimin e personave të zhvendosur për pronën në Kosovë, përmes Ndihmës
Juridike Falas dhe njoftoi se është duke u zhvilluar një web platformë me të gjitha
informatat lidhur me çështjet pronësore. Avokatja Filipoviq foli për çështjet
pronësore dhe juridike dhe kontestet, pronat e uzurpuara dhe problemet me të
cilat ballafaqohen personat e zhvendosur nga Kosova.

Qëllimi kryesor i projektit për forcimin e mbrojtjes së të drejtave pronësore në
Kosovë është rritja e rolit të shoqërisë në avokimin e çështjeve pronësore në
Kosovë dhe vendosja e bashkëpunimit ndërmjet OSHC-ve nga Kosova dhe Serbia
me institucionet përkatëse për të përmirësuarmbrojtjen e të drejtave pronësore në
Kosovë. Projekti zbatohet nga: Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC)
dhe Qendra për Dialog Social dhe Iniciativa Rajonale (CSDRI).

TV SHOW - ÇËSHTJET E TË DREJTAVE PRONËSORE NË KOSOVË
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Studenti, Elvis Berisha shkroi OP-ED-inme temën e të drejtave të
minoriteteve. Ai theksoi se secili prej nesh meriton të drejta të
barabarta, pavarësisht se ku jetojmë, të drejtat tona duhet të mbrohen,
duke shtuar se të drejtat e njeriut janë aty për të na ndihmuar të jetojmë
në paqe dhe liri reciproke.

OP-ED është pjesë e promovimit të mendimit kritik
#humanrightschampions në kuadër të programit të edukimit për të
drejtat e njeriut “Horizonti i të drejtave të njeriut”, financuar nga CDF
dhe SIDA.

OP-ED ELVIS BERISHA
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SHKOLLA PËR TË DREJTAT E NJERIUT
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Menaxheri ynë i programit, Slobodan Stoshiq, përfaqësoi Qendrën Avokuese për
Kulturën Demokratike në Forumin e Qëndrueshmërisë së Komunitetit (CRF), që umbajt në Beogradmë ��
dhe �� Tetor, si pjesë e projektit të BE TACSO �. Të pranishëm në Forum ishin përfaqësues të organizatave
të shoqërisë civile nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia. Përfaqësues nga Kosova ishin anëtarë të
organizatave Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, Rrjeti i Grave të Kosovës dhe Qendra Avokuese për
Kulturë Demokratike.

FORUMI I QËNDRUESHMËRISË SË KOMUNITETIT - EU TАCSO �
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https://www.youtube.com/watch?v=ND7E9xYLBvs
https://acdc-kosovo.org/sq/op-ed/op-ed-te-drejtat-e-pakicave-elvis-berisha
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1101510590589229
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Në ambientet e OJQ ACDC u zhvillua
ceremonia përfundimtare e dhënies së certifikatave
për studentët e Shkollës për të Drejtat e Njeriut.
Pjesëmarrës në këtë program tetëmujor ishin
studentë, mësimdhënës dhe aktivistë të shoqërisë
civile. Projekti kishte për qëllim promovimin e
pjesëmarrjes aktive të të gjithë anëtarëve të
komunitetit shkollor për të integruar vlerat dhe
parimet e të drejtave të njeriut në të gjitha fushat e
jetës shkollore në Kosovë dhe për t'u mundësuar të
rinjve të njohin të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre
njerëzore.

SHKOLLA PËR TË DREJTAT E NJERIUT ‒ CEREMONIA PËRFUNDIMTARE
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Në ambientet e KCSF-së është nënshkruar kontrata për projektin e ri i cili do të
zbatohet nga ACDC. Projekti titullohet “Ngritja e reagimit institucional ndaj korrupsionit në veri të
Kosovës” dhe do të merret me problemet e korrupsionit në zonën e katër komunave në veri të Kosovës
(Mitrovicë Veriore, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq). Ky grant është mundësuar nga “Programi i
shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën”, financuar ngaMinistria e Punëve të JashtmeNorvegjeze dhe
menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), në partneritet me Partnerët Shqipëria për
Ndryshim dhe Zhvillim (PA).

NËNSHKRIMI I KONTRATËS PËR NJË PROJEKT TË RI
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