
Më�12� janar� 2022� zyrtarisht�u�hap� zyra�e
ACDC� në� Beograd.� Hapja� e� zyrës� në
Beograd�synon�të�forcojë�bashkëpunimin
rajonal.�Drejtori�Ekzekutiv�i�ACDC�Dushan
Radakoviq,� shpreson� se� do� të� ketë� një
qasje�rajonale�edhe�më�të�mirë�dhe�do�të
kontribuojë�në�përmirësimin�e�efikasitetit
dhe�ndikimin�e�organizatës�ACDC�në�nivel
rajonal.�Hapja�e� zyrës�në�Prishtinë�pritet
të�hapet�në�fillim�të�shkurtit.

Pas�disa� vitesh,� Aleksandar�Rapajiq� është
rikthyer� në� ekipin� tonë,� tani� në� pozitën� e
Drejtorit�të�Programit.
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2022

Këtë�muaj�ka�nisur�një�projekt�i�ri�i�Gratë�për
Gratë'-�Të�bashkuara�në�pushtet.�Objektivi� i
përgjithshëm�është�fuqizimi�i�grave�që�vijnë
nga� komunitetet� joshumicë� dhe� që� jetojnë
në� veri� të� Kosovës� për� të� marrë� pjesë� në
proceset� vendimmarrëse� dhe� për� të� rritur
ndërgjegjësimin� e� burrave� për� rëndësinë� e
përfshirjes� së� tyre.� Qëllimi� afatgjatë� i
projektit�është�të�promovojë�dhe�mbështesë
përfshirjen� e� më� shumë� grave� në
institucione� të� drejtësisë,� policisë� dhe
politikë.�
Projekti,� i� zbatuar� nga� ACDC,� është
mbështetur�nga�Reactor�-�Research�in�Action
dhe� partnerët� e� tyre� përmes� Aksionit
"Përparimi� i� Barazisë� Gjinore� përmes
procesit� të� anëtarësimit� në� BE”.� Ky� Veprim
financohet� nga� Bashkimi� Evropian� dhe
bashkëfinancohet�nga�Agjencia�Suedeze�për
Bashkëpunim�Ndërkombëtar�për�Zhvillim.
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Aleksandri�është�një�jurist�i�diplomuar,�i�cili
ka�qenë�anëtar�aktiv� i� shoqërisë�civile�për
mbi� 20� vjet.� Aleksandri� ka� përvojë
shumëvjeçare� në� fushën� e� pajtimit� dhe
drejtësisë� tranzicionale,� ku� deri� vonë� ka
qenë� kryetar� i� Këshillit� Konsultativ� për
Komunitete,� aktivisht� i� angazhuar� në� të
drejtat� e� komuniteteve� joshumicë� në
Kosovë�dhe�ka�përvojë�në�shumë� fusha�të
tjera.�Përvoja�e�tij�do�të�jetë�determinuese
për�avancimin�e�OJQ�ACDC�në�të�ardhmen.
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Në� janar� të� vitit� 2022,� në� RTS� u
transmetua�një�emision�televiziv�kushtuar
problemeve�pronësore�në�Kosovë.�Drejtori
ekzekutiv�I�OJQ�ACDC,�Dushan�Radakoviq,
foli� për� problemet� me� të� cilat
ballafaqohen� personat� e� zhvendosur
brenda� vendit� dhe� foli� për� uebfaqen� e
hapur�së�fundmi�imovinakosovo.org�e�cila
synon� t'i� ndihmojë� të� gjithë� ata� që� kanë
probleme� në� Kosovë� për� të� ushtruar� të
drejtat�pronësore.

MAnëtarët�e�platformës�avokuese�Empirika,�përfshirë�Qendrën�Avokuese�për�Kulturën
Demokratike�(ACDC)�lëshuan�një�deklaratë�të�përbashkët�për�të�shprehur�shqetësimin�e
tyre� të� thellë� për� ndikimin� e� masave� të� reja� kundër� COVID-19� të� prezantuara� nga
Qeveria�e�Kosovës�në�lidhje�me�kushtet�për�hyrjen�në�Kosovë,�të�cilat�kanë�hyrë�në�fuqi
më�22�janar�2022.�E�gjithë�deklarata�është�në�dispozicion�në�faqen�tonë�të�internetit.

Më� 19� janar,� OJQ� ACDC� organizoi� sesion
trajnimi�me�temën�“Respektimi�i�të�drejtave
gjuhësore�në�Kosovë”,�si�pjesë�e�projektit�të
financuar� nga�UNMIK-u,� “Lehtësimi� i� qasjes
në� drejtësi� dhe� promovimi� i� të� drejtave� të
njeriut� në� rajonin� e� Mitrovicës”.� Ligjëruese
ishte�znj.�Ivana�Pavlloviq,�Zyrtare�e�Lartë�për
Ngritje� të� Kapaciteteve� në� Zyrën� e
Komisionerit�të�Gjuhëve.�
Znj.� Pavlloviq� i� njohu� pjesëmarrësit� me
punën� e� Zyrës� së� Komisionerit� për� Gjuhët
dhe� diskutoi� rëndësinë� e� të� drejtave
gjuhësore� për� të� gjitha� komunitetet� në
Kosovë.� Ana� praktike� e� trajnimit� përfshinte
diskutime� të� veçanta� në� grup� dhe
prezantime� nga� pjesëmarrësit� mbi� temat� e
problemeve�në�përdorimin�e�gjuhëve�zyrtare
në� institucionet� e� Kosovës� dhe� të� drejtat
gjuhësore�-�të�drejtat�e�njeriut.

Në�kuadër� të� fushëveprimit� të�mandatit� të
Agjencisë� për� promovimine� transparencës
dhe�bashkëpunimin�me� të�gjithë�akterët�e
jashtëm,� Drejtori� Agjencisë� kundër
Korrupsionit,� z.� Yll� Buleshkaj� ka� pritur� sot
në�takim�përfaqësues�të�organizatave�Jo�‒
Qeveritare�në�Kosovë,�që� fushë� veprimtari
të� vetën� kanë� edhe� aktivitete� kundër
korrupsionit,� mbrojtjen� e� sinjalizuesve� si
dhe� konfliktin� e� interesit� kanë� një� rol� të
veçantë.�Në�takim�mori�pjesë�edhe�Drejtori
Ekzekutiv�i�ACDC-së,�Dushan�Radakoviq.

TRAJNIME PËR TË DREJTAT GJUHËSORE

RTS  - Emision televizivTAKIM ME DREJTORIN E AKK-SË
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Në� kuadër� të� projektit� “Komuna� për� Rini
(M4Y)”,�me� 11� Janar� 2022,�Qendra� Avokuese
për�Kulturë�Demokratike�ka�mbajtur� takimin
me� Kryetaren� e� Komunës� së� Ranillugut,� znj.
Katarina�Ristiq�Illiq,�me�kryetarin�e�Komunës
së�Skenderajt,�z.�Fadil�Nurа�dhe�me�Kryetarin
e�Komunës�së�Vushtrrisë,�z.Fеrit�Idrizi.

www.acdc-kosovo.org

Drejtori� i� programit� Aleksandar� Rapajiq
dhe� menaxheri� i� projektit� Slobodan
Stoshiq� ishin� të� ftuar� në� Radio� Kontakt
Plus.� Ata� prezantuan� M4Y� dhe� ftuan� të
rinjtë� t'i� bashkohen� projektit� për� t'i
fuqizuar� ata� përmes� zbatimit� të
iniciativave�në�nivel�lokal.�
Projekti� “M4Y”� aktualisht� është� duke� u
zbatuar� në� 10� komuna� anembanë
Kosovës,� ndërsa� organizata� ACDC� është
përgjegjëse�e�katër�komunave�‒�Zveçanit,
Ranillugut,�Vushtrrisë�dhe�Skenderajt.

TAKIME ME KRYETARËT E KOMUNAVE TË
RANILLUGUT, SKENDERAJT DHE VUSHTRRISË Radio Kontakt Plus

"Të� rinjtë� kanë� gjithmonë� ide� të� mira,
ato� vetëm� duhet� të� zbatohen,� dhe� ata
kanë� nevojë� për� dikë� që� t'i� inkurajojë.
Projekti�i�zbatuar�nga�Qendra�Avokuese
për�Kulturë�Demokratike�është�këtu�për
t'i� mbështetur� të� gjithë� ata� dhe� për� të
realizuar� gjërat� e� duhura� së� bashku",
tha� Aleksandar� Rapajiq� dhe� Slobodan
Stoshiq� në� Programin� e� mëngjesit� në
RTK� 2,� gjatë� prezantimit� të� projektit
Komunat�për�Rini�(M4Y).

RTK2 Programi i mëngjesit

Ekipi� i� projektit� shfrytëzoi� rastin� për� ta
njohur� kryetaren� e� komunës� me� qëllimin
dhe� synimet� e� projektit,� si� dhe� për� të
siguruar� bashkëpunimin� e� komunës� për
realizimin�e�projektit.�

Znj.� Katarina� Ristiq� Illiq� konfirmoi
mbështetjen� e� komunës� për� projektin.� Z.
Fadil� Nurа� shprehu� gatishmërinë� dhe
hapjen� e� komunës�për� një� projekt� të� tillë,
ndërsa�edhe�kryetari�Idrizi�tregoi�interesim
të� madh� për� projektin� dhe� aktivitetet� e
projektit.�
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Gjatë�këtij�muaji,�ACDC�ka�vazhduar�me�një
fushatë� informuese� dhe� mobilizuese� me
studentë� nga� Zveçani,� Skenderaj,� Ranillugu
dhe�Vushtrria.�
Qëllimi�kryesor�i�projektit�"Komuna�për�Rini
(M4Y)"�është�fuqizimi�i�të�rinjve�për�të�marrë
pjesë� në� planifikimin� dhe� zbatimin� e
aktiviteteve� socio-ekonomike� lokale.
Nëpërmjet� aktiviteteve� të� ndryshme� të
ndërtimit� të� aftësive,� vullnetarizmit� dhe
trajnimeve,�projekti�do� t'u�sigurojë� të� rinjve
aftësitë� e� nevojshme� për� të� hartuar� dhe
zbatuar� në� mënyrë� efektive� projektet� e
zhvillimit� të� komunitetit� të� udhëhequr� nga
të�rinjtë.
Projekti�M4Y�financohet�nga�Fondi�Japonez�i
Zhvillimit� Social� në� Bankën� Botërore,� me
Ministrinë�e�Administrimit�të�Pushtetit�Lokal
si�agjenci�zbatuese�dhe�Fondi�për�Zhvillim�të
Komuniteteve�si�partner�zbatues.

Në�ditën�e�fundit�të�janarit,�Qendra�Avokuese
për�Kulturë�Demokratike�organizoi�një�debat
publik�si�pjesë�e�projektit�të�titulluar�“Rritja�e
Transparencës� dhe� Sundimit� të� Ligjit� në
Kosovë� ‒� Komunitetet�me� Shumicë� Serbe”.
Debati� u� fokusua� në�mekanizmat� ligjor� dhe
legjislacionin�në�dispozicion�të�qytetarëve�të
Kosovës.� Panelistët� ishin� Ines� Aljoviq,
eksperte� juridike� dhe� zyrtare� për
ndërmjetësim� dhe� Mentor� Boja,� kryetar� i
Odës� së� Ndërmjetësuesve� të� rajonit� të
Mitrovicës.
Projekti� "Rritja� e� transparencës� dhe
Sundimit� të� Ligjit� në� Kosovë� -� Komunitetet
me� Shumicë� Serbe� ",� financohet� nga� INL,
dhe� zbatohet� nga�OJQ� ACDC� në� partneritet
me�OJQ-në�AKTIV.�
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