
 

 
 

 

 

 

Të dhënat kryesore të projektit DSP II - 11 zbatuar nga ACDC  

Emri i projektit: “Fuqizimi i studenteve femra dhe i qytetareve aktive femra në fillimin e iniciativave për 
përmirësimin e pozitës së tyre në shoqëri dhe për krijimin e politikave lokale“  

Zbatuar nga:  
Partnerët nëse ka: 

Qendra e Avokimit për Kulturë Demokratike (ACDC) 

Fushat prioritare 
të DSP-së: 

1.1; 1.6 

Qëllimi i projektit: Femrat nga veriu i Kosovës që marrin pjesë në hartimin e politikave publike dhe që ndërmarrin 
iniciativa me qeveritë lokale në trajtimin e çështjeve lidhur me përmirësimin e gjendjes së tyre 
në shoqëri 

Rezultatet e 
projektit: 

1. Numër i rritur i femrave që marrin pjesë në hartimin e politikave publike. 
2. Qytetaret dhe studentet nga veriu i Kosovës ndërmarrin iniciativa për mbrojtjen e të drejtave 

të tyre dhe për përmirësimin e gjendjes së tyre në tregun e punës dhe në jetën politike. 
3. Vetëdijesim i rritur i qytetarëve dhe i autoriteteve për gjendjen e femrave në veri, si dhe për 

nevojën e mbrojtjes së të drejtave të femrave dhe përfshirjen e tyre në procesin e vendimmarrjes. 

Aktivitetet 
Kryesore: 

1. Studimi i gjendjes sociale (ekonomike, sociale dhe politike) të femrave në veriun e Kosovës; 
2. Fushatë promovuese; 
3. Trajnim i trajnerëve për studentet femra; 
4. Trajnime me qytetaret femra; 
5. Tryezë e rrumbullakët dhe vizitë grupit të grave deputete në Kuvendin e Kosovës me qëllim të 
6. rrjetëzimit të aktiviteteve të femrave; 
7. Seminar in Brezovicë që ka për qëllim identifikimin e nismave të mundshme të femrave; 
8. Fushatë në shkollat fillore dhe të mesme, si dhe në universitete që ka për qëllim rritjen e 
9. vetëdijesimit për të drejtat e femrave; 
10. Prezantimet mediale (radio dhe televizive) për të drejtat e femrave. 

Shtrirja 
gjeografike: 

Mitrovica e Veriut 

Grupet e synuara: Veriu i Kosovës (Mitrovica e veriut, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviqi). 

Buxheti i 
financuar nga 
DSP: 

€ 47,873.61   

Bashkëfinancimi 
dhe shuma (nëse 
ka): 

N/A 

Personat 
përgjegjës dhe 
kontaktet e tyre 
(e-mail, telefoni): 

Dushan Radakoviq, drejtor ekzekutiv,  
dusan.radakovic@acdc-kosovo.org,  
+381 64 11 77 871; +377 53 98 52 

Kontaktet e 
organizatës 
(adresa, e-mail, 
telefoni): 

Čika Jovina, nr.3, North City TC, Mitrovicë e veriut 
ngoacdc@gmail.com; office@acdc-kosovo.org;  
+381 64 11 77 871; +377 53 98 52 

Webi dhe rrjetet 
sociale të 
projektit: 

www.acdc-kosovo.org  
http://acdckosovo.org/eng/index.php?proj=%E2%80%9Cempowerment_of_female_students_and_activ
e_female_citizens_in_launching_initiatives_to_improve_their_position_in_the_society_and_creation_o
f_local_policies%E2%80%9C  
https://www.facebook.com/pages/Advocacy-Center-For-
DemocraticCulture/285035671628483?ref=aymt_homepage_panel     
Skype: ngo.acdc 
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