Fushata informuese
HYRJE
FUSHATA INFORMUESE 2010
Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut (Paneli) dhe Sekretariati kanë zhvilluar një
fushatë gjithëpërfshirëse informuese nga muaji qershor deri në muajin dhjetor 2010.
Qëllimi i kësaj fushate ishte për të informuar publikun rreth mandatit dhe funksioneve të
tij dhe për të rritur njohuritë e publikut rreth çështjeve të të drejtave të njeriut dhe për të
ndihmuar në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Gjatë kësaj
fushate janë mbajtur takime me përfaqësues dhe zyrtarë të administratës publike në
nivelin e qeverisjes qendrore, rajonale dhe komunale, si dhe takime me OJQ, organizata
dhe përfaqësues të shoqërisë civile që merren me të drejtat e njeriut. Në këto takime
Paneli dhe Sekretariati kanë shpërndarë materiale të fushatës informuese, siç janë
fletushka informative, afishe dhe formularë për paraqitjen e ankesës në gjuhën shqipe,
serbe dhe angleze. Paneli gjithashtu ka mbajtur konferenca për shtyp dhe intervista të
shumta me radio, televizion dhe gazeta.
PLANI I VEPRIMIT 2011
Kah fundi i 2010, Paneli dhe Sekretariati kanë zhvilluar një plan veprimi për realizimin e
një fushate informuese për vitin 2011. Përveç vazhdimit të veprimtarive të fushatës
informuese që janë zhvilluar në vitin 2010, plani i veprimit për vitin 2011 më së shumti
është përqendruar nëpër komuna, duke përfshirë mbajtjen e takimeve me kryetarët e
komunave, kryetarët e gjykatave komunale dhe gjykatave për kundërvajtje, si dhe
komandantët stacioneve të policisë ose me zëvendësit dhe përfaqësuesit e tij nëpër
komuna. Paneli dhe / ose përfaqësuesit e Sekretariatit gjithashtu janë takuar edhe me
zyrtarët dhe koordinatorët komunal për të drejtat e njeriut dhe çështje gjinore, me zyrtarë
ndërlidhës gjyqësor dhe me zyrtarë të policisë së komunitetit gjatë vizitave nëpër
Komuna.
Ky plan i veprimit gjithashtu ka përfshirë nisjen e fushatës informuese në Serbi, që është
zhvilluar më 24 dhe 25 janar 2011. Paneli ishte takuar me ndihmës ministrin, ministrin
për Kosovë dhe Metohi në qeverinë e Republikës së Serbisë dhe zyrtarë të këshillit danez
për refugjatë, si dhe me kryetarin e asociacionit të personave të zhdukur dhe të rrëmbyer.
Në përputhje me planin e veprimit të nivelit komunal, Paneli ishte takuar me
koordinatorët dhe zyrtarë komunal për të drejtat e njeriut dhe çështje gjinore të
departamenteve qeveritare në ndërtesën e qeverisë të premten më 8 prill 2011. Ky takim
ishte organizuar nga z. Habit Hajredini, koordinator për të drejtat e njeriut në zyrën e
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kryeministrit, në qeverinë e Republikës së Kosovës. Ky takim ishte bashkë-kryesuar nga
z. Hajredini dhe nga znj. Magdalena Mierzewska, e cila është anëtare e Panelit. Në takim
morën pjesë rreth shtatëdhjetë e pesë (75) koordinatorë për të drejtat e njeriut dhe çështje
gjinore të nivelit komunal dhe qeveritar.
Plani i veprimit parashikon edhe mbajtjen e takimeve me institucionet e nivelit të tretë të
arsimit. Prandaj, Paneli u takua me studentët e fakultetit juridik në Universitetin e
Prishtinës më datën 23 shkurt 2011, si dhe me studentë të Universitetit Amerikan të
Kosovës më datën 6 prill 2011. Paneli do të takohet me studentë të fakultetit juridik në
Universitetin e Mitrovicës veriore në shtator 2011, nëse e lejon gjendja e sigurisë.
FORMA
Forma e takimeve gjatë fushatës informuese për vitin 2011 përmban një prezantim të
shkurtë rreth mandatit, procedurave, funksioneve dhe punës së Panelit, si dhe një
përshkrim të shkurtë të ligjit të zbatueshëm, në bazë të të cilit funksionon Paneli.
Gjithashtu ekziston edhe pjesa e pyetjeve / përgjigjeve, dhe nëse është e nevojshme edhe
të diskutohet dhe debatohet. Pjesëmarrësve gjithashtu iu ofrohen materiale informuese siç
janë broshura, afishe dhe formularë për paraqitjen e ankesës në gjuhën angleze, shqipe
dhe serbe. Paneli dhe / ose Sekretariati gjithashtu sipas kërkesës takon dhe i njofton në
mënyrë kolektive dhe individuale studentët të cilët janë duke studiuar për Magjistraturë
dhe Doktoraturë rreth fushës së gjerë të të Drejtave të Njeriut.
ZBATIMI
Janar 2011
13 janar – Kryetar, Oda e Avokatëve të Kosovës
- Sekretariati ka takuar z. Musa Dragushën, Kryetar i Odës së Avokatëve të
Kosovës.
20 janar – Programi evropian për Magjistraturë rreth të Drejtave të Njeriut dhe
Demokratizim
- Paneli është takuar me studentët e Programit Evropian për Magjistraturë rreth të
drejtave të njeriut dhe demokratizim nga qendra evropiane ndër-Universitare për
të drejtat e njeriut dhe demokratizim, Venecie, Itali.
24/25 janar – Nisja e fushatës informuese në Republikën e Serbisë
- Paneli dhe Sekretariati kanë nisur një fushatë informuese në Serbi me takime në
Beograd dhe Prokuplje.
Paneli është takuar me z. Vladimir Ristic, i cili është ndihmës ministër në
Ministrinë për Kosovë dhe Metohi në qeverinë e Republikës së Serbisë dhe me z.
Slobodan Boskovic, i cili është ndihmës ministër në ministrinë e drejtësisë në
qeverinë Republikës së Serbisë, në ndërtesën e qeverisë në Beograd më 24 janar
2011.
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Përveç kësaj, gjatë fushatës informuese është mbajtur një takim me zyrtarët e
këshillit danez për refugjatë në Beograd, kurse të pranishëm kanë qenë
përfaqësues të komisionit të lartë për refugjatë të Kombeve të Bashkuara, si dhe
OJQ-të që janë aktive në fushën e të drejtave të njeriut, siç janë Qendra e
Ballkanit për Migracion, OJQ “Sveti Spas” dhe Grupi 484.
Takimi që Paneli ka zhvilluar gjatë fushatës informuese në Prokuplje të Serbisë
më 25 janar ishte organizuar nga znj. Snezhana Zdravkovic, e cila është kryetare e
Asociacionit për personat e zhdukur dhe rrëmbyer, dhe gjithashtu në këtë takim
kishin marrë pjesë anëtarët e familjeve të personave të zhdukur.
27 janar – intervistë me Radio Kosovën dhe Le Courier.
- Anëtari i Panelit z. Francesco Florit ka zhvilluar një intervistë me znj. Serbeze
Haxhiaj nga Radio Kosova dhe me Le Courier.
Shkurt 2011
23 shkurt – Fakulteti Juridik, Universiteti i Prishtinës.
- Paneli ka mbajtur një takim gjatë fushatës informuese me përafërsisht pesëdhjetë
(50) studentë të fakultetit juridik në sallën e fakultetit juridik të Universitetit të
Prishtinës.
Mars 2011
02 mars – Intervistë me RTK-në.
-

Z. Francesco Florit (anëtar i Panelit) ka zhvilluar një intervistë me z. Nenad
Radomirovic nga RTK.

03 mars – Intervistë me Gazetën Zëri
- Z. Florit ka zhvilluar një intervistë me znj. Selvije Bajramin nga Gazeta Zëri.
Paneli dhe Sekretariati kanë nisur fushatën informuese në nivelin komunal në Gjilan dhe
Viti më 10 mars, kurse që atëherë takimet e ndara dhe ngjarjet e tjera përkatëse që janë
zhvilluar paraqiten si në vijim:
10 mars – Rajoni dhe Komuna e Gjilanit
- Z. Zuhdri Haziri, kryetar, gjykata e qarkut;
- Z. Omer Duraku, zëvendës kryetar i komunës, ndërtesa e komunës;
- Znj. Dragana Maksimovic, OJQ, programi për të drejtat civile, Kosovë;
- Z. Shaban Azizi, zëvendës komandant i stacionit, stacioni policor dhe z. Ismet
Hashani, zëdhënës i policisë.
10 mars – Komuna e Vitisë
- Znj. Ibadete Hyseni, zyrtare për të drejtat e njeriut dhe çështje gjinore.
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16 mars – Komuna e Ferizajt
- Znj. Vjollca Krasniqi, zyrtare për të Drejtat e Njeriut dhe Çështje Gjinore,
Ndërtesa e Komunës;
- Z. Fatmir Karaliti, Shef i Operimeve, Stacioni i Policisë;
- Z. Avni Bytyqi, Drejtor Ekzekutiv, “Iniciativa për Progres” (OJQ-INPO).
16 mars – Komuna e Kaçanikut
- Z. Mehmet Ali Hajdini, zëvendës komandant i stacionit dhe shef i operimeve,
stacioni i policisë;
- Z. Jeton Topalli, drejtor i administratës, ndërtesa e komunës;
- Z. Ramadan Gudaci, kryetar, gjykata komunale dhe z. Kemal Runjeva,
administrator, gjykata komunale.
22 mars – Komuna e Ranillugut
- Z. Bojana Jevtic, zyrtar për të drejtat e njeriut dhe çështje gjinore.
22 mars – Komuna e Kamenicës
- Znj. Nazmije Demolli, koordinatore për të drejtat e njeriut dhe çështje gjinore,
dhe Zejnie Lenjani, zyrtare për të drejtat e njeriut dhe çështje gjinore;
- Z. Agim Lipovica, zëvendës komandant i stacionit të policisë, stacioni i policisë;
- Znj. Valbone Dervodelli, administratore, gjykata komunale.
23 mars – Komuna e Artanës
- Znj. Sadbere Vllasaliu, zyrtare për të drejtat e njeriut dhe çështje gjinore, ndërtesa
e komunës;
- Z. Ivica Zivkovic dhe z. Zoran Sumakovic, zyrtarë ndërlidhës të gjykatës
komunale;
- Z. Goran Filic, hetues, stacioni i policisë.
29 mars – Komuna e Graçanicës
- Z. Bratislav Trajkovic, komandant i stacionit; stacioni i policisë;
- Z. Trifun Jovanovic, zyrtar ndërlidhës i gjykatës komunale;
- Z. Bojan Stojanovic, kryetar i komunës, ndërtesa e komunës;
- Z. Sava Smigic, sekretar i Eparkisë, manastiri i Graçanicës;
- Z. Nenad Lazic, gjykatës, gjykata komunale.
29 mars – Konferencë për shtyp me TV Festina, TV Tema dhe Radio Stacioni i Ferizajt
- Anëtari i Panelit z. Francesco Florit ka mbajtur një konferencë për shtyp në zyrat
e INPO-së (Iniciativa për Progres) në komunën e Ferizajt. Kjo ngjarje ishte
organizuar nga z. Avni Bytyqi, i cili është drejtor ekzekutiv i “Iniciativës për
Progres” në rajonin e Ferizajt. Intervista ishte zhvilluar nga z. Besim Idrizi dhe z.
Shkodran Berisha (TV Festina), z. Petrit Ilazi (TV Tema) dhe z. Driton Ramadani
(Radio stacioni i Ferizajt), e cila mbulon komunat e Ferizajt, Kaçanikut dhe
Shtimes.
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Prill 2011
04 prill – Rajoni dhe Komuna e Prishtinës
- Z. Abdullah Abazi, zëvendës komandant i stacionit të policisë - stacioni Veri;
- Z. Isak Ejupi, komandant i stacionit të policisë - stacioni Jug;
- Znj. Makifete Saliuka, kryetare, gjykata komunale;
- Znj. Tonka Berisha, zëvendës kryetare, gjykata e qarkut;
- Znj. Premtime Preniqi, koordinatore për të drejtat e njeriut dhe çështje gjinore;
- Z. Tapio Vanamo, kryetar i dhomës së veçantë të gjykatës supreme të Kosovës.
06 prill – Universiteti Amerikan i Kosovës
- Paneli është takuar me studentët e fakultetit juridik të Universitetit Amerikan të
Kosovës në sallën e Universitetit Amerikan të Kosovës në Prishtinë.
06 prill – Takim publik në fushatën informuese me OJQ me titull “Dhuna ndaj grave”.
08 prill – Departamentet Qeveritare dhe Komunat
- Paneli është takuar me koordinatorë për çështje gjinore dhe me zyrtarë nga
departamentet qeveritare dhe nga komunat në ndërtesën e qeverisë në Prishtinë.
11 prill – Z. Alexia Pierre, Studente për Doktoraturë në Kriminalistikë
- Paneli është takuar me znj. Alexia Pierre, studente për Doktoraturë në
Kriminalistikë e Universitetit të Liege të Belgjikës.
14 prill – Komuna e Prishtinës
- Z. Sami Halimi, komandant i stacionit të policisë; stacioni i policisë Qendër;
14 prill – Drejtor Ekzekutiv, Oda e Avokatëve të Kosovës
- Z. Yll Zekaj, drejtor ekzekutiv, Oda e Avokatëve të Kosovës, Prishtinë.
18 prill – Komuna e Vushtrrisë
- Z. Bajram Mulaku, kryetar i komunës;
- Z. Blerim Hasani, shef i operimeve, stacioni i policisë;
- Z. Fadil Beqiri, zyrtar për të drejtat e njeriut dhe çështje gjinore;
- Z. Xhevat Abazi, kryetar, gjykata e qarkut;
- Znj. Afërdita Tahiri, administratore, gjykata komunale.
19 prill – Rajoni i Prishtinës
- Z. Isa Mustafa, kryetar i komunës.
Maj 2011
04 maj – Drejtor ekzekutiv, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut
- Z. Bexhet Shala – drejtor ekzekutiv i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe
Lirive të Njeriut, Prishtinë;
04 maj – Kryetar i gjykatës kushtetuese.
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-

Profesor doktor Enver Hasani - kryetar i gjykatës kushtetuese.

06 maj – Znj. Jana Bauerova – Studente e nivelit të Magjistraturës në çështjet
ndërkombëtare
- Sekretariati është takuar me znj. Jana Bauerova – studente e nivelit të
Magjistraturës në çështjet ndërkombëtare, Instituti i Studimeve Ndërkombëtare
dhe Zhvillim në Gjenevë, Zvicër.
31 maj – Komuna e Zveçanit
- Z. Misko Acic – zëvendës kryetar i komunës;
- Z. Vasovic Predag - zyra e shefit të operimeve, stacioni i policisë.
31 maj – Mitrovica e veriut
- Z. Darko Gusnic, zëvendës komandant i s stacionit të policisë.
Qershor 2011
6 qershor 2011 – Takimi i PShDNj
- Paneli është takuar me z. Jean Marc Lacourciere, praktikant në Qendrën Juridike
të Kosovës dhe student i fakultetit juridik në Universitetin McGill në Montreal, i
cili është duke zhvilluar një hulumtim rreth të drejtave të njeriut dhe praktikës
gjyqësore rreth të drejtave të pakicave në Gjykatën Kushtetuese.
10 qershor – Oda e Avokatëve të Kosovës
- Sekretariati iu ka drejtuar me një fjalim Odës së Avokatëve të Kosovës në “Ditët e
Avokatisë” në Hotelin Grand në Prishtinë, ku kanë marrë pjesë disa qindra
avokatë.
13 qershor – Komuna e Shtërpcës
- Z. Dragan Ivanovic, komandant i stacionit;
- Z. Musa Kandjeli, gjykatës, gjykata për kundërvajtje;
- Z. Dalibor Jevtic, këshilltar dhe shef i kabinetit, zyra e kryetarit të komunës.
16 qershor – Komuna e Lipjanit
- Z. Gani Zhaveli, kryetar i gjykatës komunale;
- Z. Agim Gashi, ushtrues detyre i komandantit të stacionit të policisë;
- Z. Shukri Buja, kryetar i komunës.
22 qershor – Komuna e Fushë Kosovës
- Z. Burim Berisha, kryetar i komunës;
- Z. Bekim Zogiani, zëvendës komandant i stacionit të policisë.
22 qershor – Komuna e Obiliqit
- Z. Fadil Ferati, zëvendës komandant i stacionit të policisë.
29 qershor – Kryetar i gjykatës Supreme të Kosovës
- Z. Fejzullah Hasani, kryetar i gjykatës supreme të Kosovës.
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30 qershor – Komuna e Obiliqit
- Z. Mehmet Krasniqi, kryetar i komunës së Obiliqit.
Korrik 2011
06 korrik – Komuna e Podujevës
- Z. Agim Veliu, kryetar i komunës;
- Znj. Arjeta Podvorica, zyrtare për të drejtat e njeriut dhe çështje gjinore;
- Z. Naim Latifi, komandant i stacionit të policisë;
- Z. Aziz Podvorica, kryetar i gjykatës komunale.
12 korrik – Komuna e Shtimes
- Z. Naim Ismajli, kryetar i komunës;
- Z. Bekim Qeriqi, zëvendës komandant i stacionit policor.
18 korrik – Shef i Partisë, Grupi për Ligj Ndërkombëtar Publik dhe Politika
- Z. Henry McGowen, Shef i partisë, Grupi për Ligj Ndërkombëtar Publik dhe
Politika, projekti i Kosovës, Prishtinë.
19 korrik – Komuna e Skenderajt
- Z. Fadil Nura, zëvendës kryetar i komunës;
- Z. Agim Idrizi, zëvendës komandant i stacionit të policisë;
- Z. Isa Shala, kryetar i gjykatës komunale të Skenderajt;
19 korrik – Komuna e Gllogocit
- Z. Sherif Krasniqi, zëvendës kryetar i komunës;
- Z. Bajram Rama, administrator.
19 korrik – Drejtor i Qendrës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim
- Z. Sadat Gashi, drejtor i Qendrës për Siguri Publike, Edukim dhe Zhvillim
(shkolla e policisë, Vushtrri).
26 korrik – Komuna e Klinës
- Z. Jashar Gashi, kryetar i gjykatës komunale;
- Z. Zemun Zegaj, zëvendës kryetar i komunës;
- Z. Engjëll Prenaj, zëvendës komandant i stacionit të policisë.
26 korrik – Komuna e Malishevës
- Z. Haki Krasniqi, drejtor i administratës;
- Z. Lulzim Paçarizi, kryetar i gjykatës komunale;
- Z. Bekim Begaj, ushtrues detyre i komandantit të stacionit të policisë.
Gusht 2011
4 gusht – Komuna e Istogut
- Z. Hazbi Bajra, Drejtor i Administratës,
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-

Z. Qazim Jahi, Zëvendës komandant i stacionit policor,
Z. Bajram Bujupaj, kryetar, Gjykata për kundërvajtje.

9 gusht – Komuna e Suharekës
- Z. Arsim Berisha, komandant i stacionit policor;
- Z. Nuredin Abazi, kryetar, Gjykata komunale;
- Z. Refki Bytyqi, zëvendës krytar i komunës dhe znj. Habibe Bytyqi, zyrtare për të
Drejta të njeriut dhe barazi gjinore.
15 gusht – Takim me z. Astrit Istrefi, Saferworld
Qëllimi I këtij takimi ishte që të bisediohet rreth mbledhjes e cila ishte propozuar
tëmbahet nga z. Istrefi më 25 korrik 2011 midis PShDNj (Paneli) dhe organizatave të
shoqërisë civile (OShC) në Kosovë.
16 gusht – Komunale e Rahovecit
- Z. Smajl Latifi, kryetar i komunës, komuna e Rahovecit;
- Z. Muharrem Perboqi, kryetar, Gjykata komunale;
- Z. Fazil Morina, shef i operimeve.
22 gusht – Komuna e Gjakovës
- Z. Agim Koci, Zëvendës kryetar i komunës dhe znj. Lumnie Shllaku, zyrtare për
të Drejta të njeriut dhe barazi gjinore, Komuna e Gjakovës;
- Z. Hilmi Hoxha, Zëvendës kryetar dhe z. Rudin Elezi, administrator, Gjykata
komunale, Komuna e Gjakovës;
- Kapiten Bekim Avdiaj, Komandant I stacionit të policisë, Komuna e Gjakovës.
Shtator 2011
1 shtator – Komuna e Drsagashit
- Z. Avni Nebiu, Drejtor i Administratës dhe znj. Lindita Kozmaci Piraz, zyrtare
për të Drejta të njeriut dhe barazi gjinore,
- Znj. Sabaheta Kurtezi, kryetare, Gjykata Komunale
- Znj. Fhri Myrtezani, shef i njësisë së hetimeve.
7 shtator – Komuna e Deçanit
- Z. Rasim Selmanaj, Kryetar i komunës,
- Znj. Safete Tolaj, kryetare, Gjykata komunale,
- Toger Sejd Dobraj, Komandant i stacionit policor,
- At Sava, Manastiri i Deçanit.
16 shtator – Institucioni i Avokatit të Popullit
- Z. Sami Kurteshi, Institucioni i Avokatit të Popullit, Prishtinë
Tetor 2011
11 tetor – Komuna e Pejës
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Z. Salih Mekaj, Kryetar, Gjykata e Qarkut të Pejës;
Z. Bajram Kolic, Zëvendës komandant i stacionit, Stacioni policor rajonal i Pejës;
Peshkop Jovan Liplanski, zëvendës peshkop i partriarkanës serbe, Komuna e
Pejës;

18 tetor – Komuna e Pejës
- Z. Shefqet Uka, zëvendës kryetar i komunës, Komuna e Pejës dhe znj. Sebahate
Corkadiu, zyrtare për të drejtat e njeriut dhe barazi gjinore;
- Z. Fatmir Baloku, zëvendës kryetar, gjykata komunale, Pejë;
- Kapiten Enver Gashi, komandant i stacionit policor, Kolonel Ahmet Hasi, drejtor
regjional, toger kolonel Nexhat Gutic dhe kolonel Nue Nikolla, Komuna e Pejës;
Nëntor 2011
2 nëntor – Komuna e Prizrenit
- Z. Ruzhdi Rexha, zëvendës kryetar, dhe znj. Myvexhele Zuri, zyrtare për të
drejtat e njeriut dhe barazi gjinore, Komuna e Prizrenit;
- Znj Nexhibe Bala, administratore, Gjykata komunale e Prizrenit;
- Kapiten Haris Dila, komandant i stacionit policor; Komuna e Prizrenit;
21 nëntor – takimi i PShDNj me KDR
- Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut kanë mbajtur një takim me
përfaqësuesit e Këshillit Danez për Refugjatë;
22 nëntor – Takimi i PShDNj me shefin e misionit të EULEX-it në Kosovë
- Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut është takuar me shefin e misionit në
zyrën qendrore të EULEX-it në Prishtinë;
- Tryezë e rrumbullakët në mes të ekspertëve për ndihmë ligjore dhe Panelit për
Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut;
23 nëntor – takimi i PShDNj me OSBE, KE, ZDKE
- Paneli për Shqyrtimin e të Drejtave të Njeriut ka mbajtur një takim me
përfaqësuesit e OSBE, KE dhe ZDKE në ndërtesën e PShDNj. Qëllimi i këtyre
takimeve ishte që të krijohet dhe zgjerohet bashkëpunimi midis Panelit dhe
organizatave të lartpërmendura në të ardhmen;

PËRMBLEDHJE
Gjatë vitit 2011 Paneli dhe Sekretariati kanë vazhduar fushatën informuese në Kosovë.
Ndër të tjera, Paneli dhe Sekretariati kanë nisur fushatën informuese 2011 në Serbi me
datën 24 janar 2011, ndërsa deri më tani kanë vizituar tridhjetë e një (31) komuna në
Kosovë sipas programit të përpiluar në planin e veprimit. Në Republikën e Kosovës dhe
Republikën e Serbisë janë mbajtur njëqind e njëzet e tre (123) takime, ndër të tjerash, me
ndihmës ministrat e qeverisë, kryetarët e gjykatave supreme, gjykatave të qarkut,
gjykatave komunale dhe gjykatave për kundërvajtje, kryetarët e komunave, si dhe me
komandantët e stacioneve të policisë të rajoneve dhe komunave, dhe me zëvendësit apo
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përfaqësuesit e tyre, me zyrtarët ndërlidhës të gjykatave, zyrtarët e policisë për
komunitete dhe me OJQ.
Paneli dhe Sekretariati iu kanë drejtuar studentëve të fakultetit juridik të Universitetit të
Prishtinës, si dhe Universitetit Amerikan të Kosovës. Gjithashtu Paneli dhe Sekretariati iu
kanë drejtuar Dhomës së Avokàtëve të Kosovës dhe zyrtarëve për të drejtat e njeriut dhe
çështje gjinore të nivelit qeveritar dhe komunal në një mbledhje të madhe në Hotelin
Grand dhe përkatësisht në sallën e konferencave në zyrën e Kryeministrit. Paneli dhe
Sekretariati kanë marrë pjesë në disa seminare informuese mbi të drejtat e njeriut, ka
zhvilluar tre intervista me televizion, radio dhe gazeta dhe ka mbajtur një konferencë për
shtyp në vitin 2011. Në fund, Paneli dhe Sekretariati janë takuar dhe kanë ndihmuar
kolektivisht dhe individualisht studentët të cilët janë duke studiuar për nivelin e
Magjistraturës dhe Doktoraturës rreth disiplinavè më të gjera të të drejtave të njeriut,
çështjeve ndërkombëtare, demokratizimit dhe kriminalistikës sipas kërkesës. Kjo fushatë
është në vazhdim e sipër.
Për më shumë informata ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Panelit në www.hrrp.eu
ose kontaktoni Sekretariatin në numrin e telefonit: +386 - (0) 43 78 2125, Fax: +386 - (0)
38 78 7711, ose përmes postës elektronike: office@hrrp.eu.
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