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FESTIMI I DITËLINDJES

M ë �� dhjetor ����, OJQ ACDC organizoi festë për të shënuar dhjetë vjetorin e themelimit të saj dhe punën e vazhdueshme
për avokimin dhe promovimin e sundimit efektiv të ligjit dhe vlerave demokratike me qëllim që të avokojë ndryshimet për
një shoqëri më të mirë.Në kremtimin e këtij jubileu solemn morën pjesë përfaqësues të shumtë të institucioneve dhe

organizatave nga shoqëria civile, bashkëpunëtorë dhe miq të organizatës. Në fjalën e tij, drejtori ekzekutiv i ACDC-së, Dushan
Radakoviq, tha se ditëlindja e dhjetë është vetëm fillimi dhe motivim për punë më të mirë dhe më të përkushtuar, për siç thotë ai
është një e ardhmemë emirë për të gjithë ne.

N ë festë u shfaq një video për punën dhjetëvjeçare të Qendrës. Videoja fillon me një hyrje të shkurtër të punës dhe vizionit të
ACDC-së, emë pasme fotografi nga aktivitete të ndryshme të realizuara në dekadën e fundit, të cilat dëshmojnë për sukseset
dhe arritjet e organizatës sonë. Në video paraqitet Drejtori Ekzekutiv, Dushan Radakoviq, i cili shprehu mirënjohjen e tij për

ata që kontribuan në zhvillimin dhe suksesin e ACDC, si dhe partnerët dhe kolegët tanë që reflektuanmbi përvojën e tyre në punën
me organizatën tonë dhe na uruan të gjitha të mirat.

N jë falenderim i madh për të gjithë pjesëmarrësit për pjesëmarrjen! Jemi krenarë për atë që kemi arritur
dhe mirëpresim vite të tjera! ��.��

DITËLINDJA E ��-TË

M ë �� dhjetor ACDC festoi zyrtarisht dhjetë vjetorin e ekzistencës së saj.
Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike - ACDC e themeluar në dhjetor të vitit ���� nëMitrovicën e Veriut nga një grup entuziastësh
- aktivistë të shoqërisë civile nga komunitete të ndryshme në veri të Kosovës me përvojë shumëvjeçare në aktivizmin qytetar dhe

menaxhimin e projekteve. Në dhjetë vite pune, kemi realizuar me sukses rreth ��� projekte, kemi botuar mbi �� publikime, kemi organizuar
qindra aktivitete që synojnë forcimin e kulturës demokratike dhe sundimit të ligjit, përmirësimin e politikave sociale, identifikimin dhe
promovimin e interesave të qytetarëve, krijimin e mundësive të lira për shkëmbim ndërkulturor, rritja e transparencës së komunave dhe
institucioneve të tjera, përmirësimi i pozitës së të rinjve në komunat veriore dhe edukimi për të drejtat e njeriut.

Q ë nga fillimi, programet tona janë bazuar në nevojat e qytetarëve dhe tëmotivuar nga sukseset dhe arritjet e deritanishme, ACDC do të
vazhdojë aktivitetet e saj që synojnë të avokojnë ndryshimin për një shoqëri më tëmirë, e cila ushqen një kulturë
demokratike, sundim të ligjit dhe mundësi të barabarta për të gjithë. ��.��

BULETINI
#��

https://www.youtube.com/watch?v=chlonG1Ll8I
https://www.youtube.com/watch?v=chlonG1Ll8I
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KLINIKA LIGJORE MOBILE

N ë kuadër të projektit “Vendosja e bashkëpunimit efektiv në mes
të OSHC-ve me kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët dhe
promovimi i shërbimeve të ndihmës juridike”, më � dhjetor ����,

ACDC organizoi një aktivitet të titulluar Klinika Ligjore Mobile dhe
instaloi një stendë në Mitrovicën e Veriut, ku qytetarët patën
mundësinë të informohen për përdorimin e ndihmës juridike falas për
viktimat e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.

��.��

M�Y TAKIME

M �Y organizoi takime orientuese rinore në Zveçan, për të
promovuar aplikimin në trajnime dhemundësi për grante për të
rinjtë atje. Pjesëmarrësit kryesorë ishin organizatat rinore dhe

të rinjtë rom, me trajnerë Stefan Kalaba dhe Snežana Janković.

��.��

TAKIMI I KUVENDEVE KOMUNALE DHE PREZANTIMI I HULUMTIMIT

M ë ��dhjetor, ACDCorganizoi takimpublik të komunave dhe prezantoi hulumtimembi qëndrimet
e qytetarëve ndaj korrupsionit në veri të Kosovës. Në pjesën e dytë të takimit, me nënkryetaren e
Mitrovicës së Veriut, Adrijana Hoxhiq, u diskutua për punën e komunave në veri të Kosovës,

korrupsionin, prokurimin publik dhe informacionet në dispozicion të publikut. Me atë rast ajo tha se çdo
rast korrupsioni duhet trajtuar me rëndësi dhe duhet raportuar.

N jë sondazh i kryer nga ACDC tregoi se ��% e të anketuarve u detyruan ose të paguanin për një
shërbimmë pas, ndërsa ��% u përgjigjën se do të raportonin korrupsionin nëse do të vërenin atë
në një institucion në veri të Kosovës. Gjatë prezantimit të qëndrimeve të qytetarëve për

korrupsionin, u theksua se rritja e transparencës së institucioneve, si dhe bashkëpunimi më intensiv i
institucioneve me qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile, është kusht për uljen e korrupsionit,
krahas ndryshimit të perceptimit të qytetarëve për ekzistimi i tij në institucionet në veri të Kosovës.
Analiza e plotë e hulumtimit është në dispozicion në faqen tonë të internetit.

��.��

TRAJNIMI CSD

M ë �� dhe �� dhjetor, në Prevallë të Prizrenit u organizua trajnim
dyditor për Organizatat e Shoqërisë Civile nga rajoni i Mitrovicës,
përfshirë organizatën ACDC. Trajnimi iu kushtua zbatimit dhe

monitorimit të Planeve për Pjesëmarrje Qytetare,mekanizmave unikë të
demokracisë për të forcuar angazhimin qytetar në proceset
vendimmarrëse lokale, të zhvilluara me mbështetjen e Programit të
Zhvillimit Gjithëpërfshirës, zbatuar në partneritet me UN-Habitat, PAX
dhe CBM. Përfaqësuesja e ACDC-së ishte Brankica Timotijevic.

��.��

SESION TRAJNIMI MBI MEKANIZMAT E OKB-SË PËR TË DREJTAT E NJERIUT DHE ROLIN E OMBUDSPERSONIT NË KOSOVË

M ë �� dhjetor ����, ACDC shënoi Ditën e të Drejtave të Njeriut duke organizuar një sesion
trajnimi mbi mekanizmat e OKB-së për të drejtat e njeriut dhe rolin e Ombudspersonit në
Kosovë. ACDC ftoi në rolin e ligjërueses zëvendësen e Avokatit të Popullit, znj. Marija

Radulović, dhe ekspertin për të drejtat e njeriut, z. Lubisha Bashçareviq. Studentë të diplomuar,
juristë dhe aktivistë të shoqërisë civile morën pjesë në këtë ngjarje, e cila kishte për qëllim rritjen
e njohurive dhe kuptimit të pjesëmarrësve për mekanizmat ekzistues të OKB-së për të drejtat e
njeriut dhe rolin e Institucionit të Avokatit të Popullit në Kosovë (OiK). Ky aktivitet është pjesë e
projektit të financuar nga UNMIK-u "Lehtësimi i qasjes në drejtësi dhe promovimi i të drejtave të
njeriut në rajonin e Mitrovicës".
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https://acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1640156566.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OM5CxHP7TlE
https://www.youtube.com/watch?v=OUNIvQw4i8k
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MBULUESHMËRIA MEDIALE E KREMTIMIT
KosovaPress - "Qëllimi është që nga njëra anë të jetë shërbim për qytetarët dhe në ndihmë të institucioneve dhe njëkohësisht kritikë
që të jetë sa më transparente. Radakoviq në një prononcim për KosovaPress në gjuhën serbe OJQ ACDC kremtoi �� vjetorin e
themelimit të punës ‒ KosovaPress.

TV Мост - Në një prononcim për TV Most, drejtori ekzekutiv i Qendrës Avokuese për Kulturë Demokratike tha se "Të drejtat e njeriut
shkelen çdo ditë dhe ne, si organizatat e tjera të shoqërisë civile, mundohemi që ato të drejta t'ia prezantojmë qytetarëve, sepse ky
është qëllimi ynë. Shpresojmë se të drejtat e komunitetit serb do të përmirësohen, merremi me tema dhe tema serioze që kërkojnë
punë të përkushtuar, ka pasur lloj-lloj paragjykimesh, por më në fund qytetarët filluan t'i besojnë sektorit joqeveritar.

PROMOVIMI I PROJEKTEVE ‒ EMISIONET TELEVIZIVE

D rejtori ekzekutiv, Dushan Radakoviq dhe menaxheri i projektit, Slobodan Stoshiq, ishin të ftuar në emisionin televiziv të
transmetuar nga RTV MIR, në të cilin folën për projektin e ri "Rritja e reagimit institucional ndaj korrupsionit në veri të
Kosovës" dhe prezantuan rezultatet e projektit, objektivat dhe aktivitetet që do të zbatohen. Në emisionin e dytë televiziv,

ata folën për projektin "Rritja e transparencës dhe sundimit të ligjit në komunitetetme shumicë serbe të Kosovës", i cili mbështetet
nga INL. Emisionin televizive janë të disponueshme në kanalet tona në YouTube.

NDIHMË JURIDIKE FALAS

G jatë këtij muaji, në bashkëpunimme Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, çdo tëmartë dhe të enjte në ambientet e ACDC-së
vazhdojmë të ofrojnë shërbime të ndihmës juridike falas për të gjithë ata që kanë probleme me ushtrimin e të drejtave
pronësore në Kosovë.

https://www.radiokontaktplus.org/vesti/acdc-obelezio-jubilej/34274
https://www.youtube.com/watch?v=G0nHNH5IAEA
http://radiomitrovicasever.com/2021/12/16/centar-za-zastupanje-demokratske-kulture-obelezio-10-godina-rada-i-postojanja/?fbclid=IwAR32-75_FE1UEAgoij5gRwGOEr8P-1k9YiSCLemr0Xe675dRzTub2nUKSjM
https://kosovapress.com/sr/nvo-acdc-proslavila-10-godina-istrajnog-rada/?fbclid=IwAR2vf2bAfxxRdmQALDfh4VeTiPcJ0QBj5ibPcIdAIOsq9SKwRjjR_bRRKyI
https://fb.watch/aaHiob6XVP/
https://www.youtube.com/watch?v=AGUDJ4iS7gc
https://www.youtube.com/watch?v=AGUDJ4iS7gc
https://www.youtube.com/watch?v=ukI6NM-d0N4

