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Миљана Дунђерин је написала ОП-ЕД на
тему културне разноликости и кулурне размене
и сарадње. У свом ОП-ЕДу под називом „Празне
ципеле или босе ноге“ истакла је да „културна
разноликост није само заједничко наслеђе
човечанства које треба заштитити и проучавати,
већ и ресурс којим је потребно управљати у
интересу изградње трајног мира и одрживих
облика развоја“. Такође је споменула да не
постоји интезивна међуетичка културна
сарадња, а кад и постоји траје кратко.

ОП-ЕД

Алберт Муја је написао ОП-ЕД на тему
„Образовање на Косову“. Г.Муја наводи да је
проблему образовања на Косову потребна
озбиљна пажња. Он је објаснио да постоји општа
перцепција јавности да бројна питања у јавном
образовању не функционишу добро у корист
ученика, стога, сви морају узети у обзир да је
општи циљ подржати све ученике у развоју
знања и вештина, с обзиром на то да су они
важан кључ за одрживу будућност Косова.

ОП-ЕД

Извршни директор НВО Центар за
заступање демократске културе, г.Душан
Радаковић учествовао је у презентацији
истраживања невладине организације АКТИВ, у
оквиру пројекта „Повећање транспарентности и
владавине права у заједницама са већинским
косовским Србима“ у Центру грађанске енергије
у Северној Митровици. Ово истраживање је
урађено у оквиру пројекта који спроводи НВО
Актив у сарадњи са НВО АЦДЦ, а финансира га
Биро за међународне послове наркотика и

спровођење закона.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА

https://www.acdc-kosovo.org
https://www.facebook.com/Ngoacdc/
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Александар Дунђерин написао је ОП-ЕД на
тему културна сарадња и културна размена, са
фокусом на позитиван и успешан "мултиетнички
уметнички пројекат" ‒ митровачки Зана фестивал,
који је употребио као пример културне размене
између две заједнице. У свом ОП-ЕД-у под називом
"Културна сарадња: ни пут слугерањства, ни пут
активизма", приметио једа јеовајпример,међутим,
јединствени "усамљен".

ОП-ЕД

У септембру су се два нова члана придружила нашем тиму. Наш
менаџер пројекта, Слободан Стошић, дугогодишњи је активиста цивилног
друштва, који је учествовао у многим активностима које су имале за циљ
промовисање људских права, демократије и решавање конфликта на

Косову. Снежана Вукићевић, наш асистент на пројекту, радила је за неколико невладиних
организација на Северу Косова и учествовала је на различитим програмима и курсевима чији је циљ
био да подржи професионални развој припадника мањинских заједница на Косову.

НОВИЧЛАНОВИ

Извршни директор НВОЦентар за заступање
демократске културе, г. Душан Радаковић гостовао је у
ТВ емисији коју је емитовала РТВ МИР. Господин
Радаковић је говорио о пројекту „Повећање
транспарентности и владавине права у општинама са
већинским српским становништвом на Косову" и
представио резултате пројекта, циљеве и активности
које ће се спровести. Пројекат „Повећање
транспарентности и владавине права у општинама са
већинским српским становништвом на Косову“
финансира ИНЛ, а спроводи АЦДЦ у сарадњи са
невладиноморганизацијомАКТИВ.

ТВ ЕМИСИЈА

Три стажисткиње, гђица. Јелица Милић, гђица.
ЉиљанаПетронијевићигђа.НинаВиријевић,ангажоване
од �. априла ����. до ��. јуна ����. године кроз пројекат
„Повећање транспарентности и владавине права у
општинама са већинским српским становништвом на
Косову“,поделилесусвојаискустваизнањакојесустекле
радом у правосудним институцијама. Стажисткиње су
стажирањеописалекаопозитивно,сложилеседа јебило
изузетно корисно и непроцењиво искуство и изразиле
захвалностЦентрузазаступањедемократскекултурешто
им је пружио прилику да кроз овај програм стажирања
стекнувреднопрактичноискуствоуобластиправа.

ТВ ЕМСИЈА

https://www.acdc-kosovo.org
https://www.facebook.com/Ngoacdc/
https://www.youtube.com/watch?v=4D-t4eGxK6I
https://www.youtube.com/watch?v=mqU_qtQztN4
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Госпођа Миљана Дунђерин, директорка
Приватног културног центра „Акваријус“, говорила
јеокултурној сарадњимладихписаца.

Пројекат Улога младих писаца у
међукултурном дијалогу финансира РЕАД, а
подржаваЕУ.

ТВ ЕМИСИЈА

Дана��.��.����.Центар за заступање
демократске културе је имао част да угости
студентеевропскихмастерстудијаизобласти
људских права и демократизације (ЕМА) из
Беча и Венеције. Састанак је одржан у просторијама Центра за
заступање демократске културе. Ученици су показали велико
интересовање за наш програм Школа људских права, обуку младих
правника, каоизаимовинскапитањанаКосову.

ПОСЕТА СТУДЕНАТА МАСТЕР СТУДИЈА

Центар за заступање демократске културе је
организовао конференцију под називом „Имовинска
праванаКосову“. Панелистина конференцијибили су
др Душко Челић, професор на Правном факултету и
Јована Филиповић, адвокатица. На конференцији се
говорило о проблемима са којима се суочава српска
популацијанаКосовупопитањуимовинскихправа,као
икакоостваритиимовинскаправакористећизаконске
механизме.Конференцијисуприсуствовалиправници,
активисти цивилног друштва, као и представници
међународнихорганизацијаимедија.

КОНФЕРЕНЦИЈА „ИМОВИНСКА ПРАВА НА КОСОВУ“

У оквиру пројекта Едукативни програм људских права
"Људска права на хоризонту", који финансирају Фонд за развој
заједнице (ЦДФ) и СИДА, студент Правног факултета Мирослав
Марковић написао је ОП-ЕД на тему „Деца и њихова права“ и
истакао неколико проблема у вези са правима детета. Он сматра
да држава треба да саслуша и узме у обзир шта деца имају да кажу
и омогући им да учествују у процесу доношења одлука о стварима
која их се тичу. Г.Марковић је такође изјавио да је одговорност свих
држава да штите децу. Закључио је да је улагање у права деце, а
посебно уњихово образовање, улагање у сопствену будућност.

ОП-ЕД

https://www.acdc-kosovo.org
https://www.facebook.com/Ngoacdc/
https://www.youtube.com/watch?v=BrftDHgznsE
https://www.youtube.com/watch?v=ym-0Mygg9as
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/op-ed-deca-i-njihova-prava


www.acdc-kosovo.org+381 64 11 77 871 | +383 44 539 852 office@acdc-kosovo.org | ngoacdc@gmail.com Facebook.com/NgoacdcČika Jovina 3, North Mitrovica

СЕ
П
ТЕ
М
БА
Р
20
21

СЕП
ТЕМ

БАР
2021

��.��

��.��

��.��

Дана ��.��.����. године, у Основном Суду у Митровици, извршни
директор НВО АЦДЦ, Душан Радаковић, потписао је уговоре са ��
преводиоцаи�стручнихсарадника,којићепомоћиурешавањуисмањену
броја нерешених случајева. Преводиоци и стручни сарадници су
ангажовани преко НВО Центар за заступање демократске културе на
пројекту"Олакшавањеприступаправосуђуипромовисањељудскихправау
регионуМитровицë/Митровица“финансираногодстранеУНМИК-а.

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

НГО АЦДЦ и НГО Актив организовали су онлине догађај
представљања пројекта, који обележава наставак заједничког пројекта
„Повећање транспарентности и владавине права у општинама са
већинским српским становништвом на Косову“ који спроводе НВО
АКТИВ и НВО АЦДЦ, а финансира Биро за међународне послове
наркотика и спровођења закона (ИНЛ). Г.Душан Радаковић, извршни
директор Центра за заступање демократске културе и г.Caleb Waugh ‒
Шеф канцеларије за политику НВО АКТИВ-а, представили су циљеве
пројекта, резултате, кориснике и пројектне активности које су
постигнути и спроведени у протеклој години, као и наредне кораке
планиранезанареднипериодимплементације����-����.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАСТАВКА ПРОЈЕКТА

Локални адвокат из Северне Митровице, господин Милан
Смикић,написао јеОП-ЕДнатему"ЗаштитаимовинскихправанаКосову".
Г.Смикић је изјавио да је "већина институционалних механизама на
Косову задужених за поштовањељудских права значајнонарушена и за
времепандемијенисупоказалисвојупостојаност“. Г.Смикић јеприметио
да препреке које постоје током поступка заштите имовине на Косову не
пружајуоптимистичанставпремамањинскимзаједницаманаКосову.

ОП-ЕД је део промоције критичког размишљања у оквиру
Едукативногпрограмаљудскихправа"Људскаправанахоризонту",који
финансирајуФондзаразвојзаједнице(ЦДФ)иСИДА.

ОП-ЕД

https://www.acdc-kosovo.org
https://www.facebook.com/Ngoacdc/
https://www.youtube.com/watch?v=6gA4uGxGoa8P
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/zastita-prava-na-imovinu-na-kosovu-sporo-i-nedostizno-milan-smikic

