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У октобру ����. године, Центар за заступање демократске културе се обратио јавним личностима са
локалног, централног нивоа, новинарима, медијима, директорима ОЦД, грађанима и другим активним
грађанима како би покренуо кампању #humanrightschampions са намером да промовише демократију и
универзалнаљудска права. Кампања је реализована у оквиру пројекта Едукативног програмаљудских права
"Људска права на хоризонту", који финансирају Фонд за развој заједнице (ЦДФ) и СИДА а спроводена од
стране Центра за заступање демократске културе.

#HUMANRIGHTSCHAMPIONS КАМПАЊА

M�Y Општине за младе - Оснаживање омладине кроз
грађанско ангажовање је грант у износу од �,�� милиона
америчких долара добијен од Јапанскогфонда за социјални развој
(JSDF) а пројектом руководи Светска банка. Пројекат је осмишљен
да одговори на све веће обесправљивање младих које је било
важан покретач миграција, политичког незадовољства и
радикализације.

Пројекат „Олакшавање приступа правосуђу и промовисање
људских права у региону Митровице“ је финансиран од стране
УНМИК-а. Пројекат се састоји од две компоненте: правосуђа и
људских права и има за циљ да унапреди рад правосудних
инсититуција и промовишељудска права у региону Митровице.

ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ПРОЈЕКАТА

Током овог месеца, Центар за заступање демократске
културе је представио стратегију за ����-����. Стратегија ће
покрити период од пет година и показаће шта организација жели
да постигне, како и чиме ће бити вођена кроз конкретне циљеве и
задатке који ће бити инкорпорирани у будућим програмима
организације.

Са искуством од �� година у областима изградње капацитета,
заступања, јавног, политичког и медијског подизања свести, АЦДЦ
намерава да остане један од најбољих примера организације на
северу.

НОВА СТРАТЕГИЈА ����-����
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https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/211011%20ACDC%20Brochure%20Strategy%20SER.pdf
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Извршни директор Центра за заступање демократске
културе, гдин.Душан Радаковић говорио је о изборима за Косово
Онлајн. Он је нагласио да је на северу Косова била велика
излазност и такође напоменуо да је транспарентност изборног
процеса и кампање била већа него на претходним изборима. Г.
Радаковић је такође истакао да је Самоопредељење највећи
губитник на изборима и да су победници ДПК и Српска листа.

ИНТЕРВЈУ ЗА КОСОВО ОНЛАЈН

��.��

“У друштву у којем се закони и права примењују у
зависности од оних који тренутно врше неку власт, урушавају се
темељи правде која остаје заувек са повезом преко очију, спора и
недостижна”, написала је новинарка Милица Стојановић Костић у
свом ауторском тексту под називом „Забрањено је али рећи ћу“ и
указала на неколико проблема везана за право на слободу
мишљења и говора на Косову, напомињајући да је право на
слободно изражавање мисли фундаментално. ОП-ЕД је део
промоције критичког размишљања #humanrightschampions у
оквиру Едукативног програма људских права "Људска права на
хоризонту", који финансирају Фонд за развој заједнице (ЦДФ) и
СИДА.

OP-ED МИЛИЦА СТОЈАНОВИЋ КОСТИЋ
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Група организација цивилног друштва и медија у оквиру Иницијативе ОПЕН, укључујући
АЦДЦ, објавила је заједничко саопштење за медије о инцидентима на Северу Косова који су се
десили током изборне кампање и најоштрије осудила употребу прекомерне силе специјалних
полицијских снага Владе Косова у српским општинама на северу Косова, као ињихово ангажовање
на задацима које су у надлежности локалних полицијских снага. Иницијатива ОПЕН је позвала
Приштину и Београд да се врате преговарачком процесу у Бриселу и Европску унију да се активније
укључи у решавање све чешћих кризних ситуација на Косову.

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
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Као део промоције критичког размишљања у оквиру
Едукативног програма људских права "Људска права на
хоризонту", који финансирају Фонд за развој заједнице (ЦДФ) и
СИДА, АЦДЦ је објавио оп-ед на тему женских права, који је
написала ученица Александра Алексић у којем је истакла да је
крајње време да женска права постану део свакодневне
комуникације.

Општи циљ овог пројекта је да оснажимладељуде и да промовише
активно учешће свих чланова школске заједнице (наставници,
ученици), да биинтегрисали вредностиљудских праваипринципе
у свим областима школског живота.

OP-ED АЛЕКСАНДРА АЛЕКСИЋ
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https://www.kosovo-online.com/intervjui/radakovic-samoopredeljenje-najveci-gubitnik-na-izborima-pobednici-su-dpk-i-srpska-lista?fbclid=IwAR1eGczpzefHS6CDUtT4si8WwrsZVBNpJ9k_2LmOk6kvxmm0f8FMA74_SFs
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/op-ed-zabranjeno-je-ali-reci-cu-milica-stojanovic-kostic
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstene-za-javnost-dijalogom-resavati-nagomilane-probleme
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/op-ed-zenska-prava-aleksandra-aleksic
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Адвокатица Јована Филиповић и извршни директор АЦДЦ Душан
Радаковић гостовали су у емисији коју емитује РТВ МИР. Господин Радаковић
је причао о пројекту Јачиње заштите имовинских права на Косову који има за
циљ да информише расељена лица о имовини на Косову кроз бесплатну
правну помоћ и рекао да је у припреми веб платформа са свим
информацијама. Адвокатица Филиповић је говорила о имовинско правним
проблемима и споровима, узурпираној имовини и проблемима са којима се
суочавају расељена лица.

Главни циљ пројекта је да се повећа улога грађана у залагању за имовинска
питања на Косову и да се успоствани сарадња између ОЦД са Косова и Србије
са релевантним институцијама, у циљу побољшања заштите имовинских
права на Косову.

ТВ ЕМИСИЈА - ПРОБЛЕМИ СА ИМОВИНСКИМПРАВИМА НА КОСОВУ
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Студент Елвис Бериша је написао ауторски текст на тему
мањинских права. Он је указао да свако од нас заслужује једнака
права, и без обзира где живимо, наше право мора бити заштићено,
додајући да су људска права ту да нам помогну да живимо у
међусобном миру и слободи. ОП-ЕД је део промоције критичког
размишљања у оквиру Едукативног програма људских права
"Људска права на хоризонту", који финансирају Фонд за развој
заједнице (ЦДФ)и СИДА.

OP-ED ЕЛВИС БЕРИША
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ШКОЛАЉУДСКИХ ПРАВА - ТРЕНИНГ
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Слободан Стошић, наш менаџер програма, представљао је Центар за заступање
демократске културе на Форуму „Отпорност заједнице“ у организацији EU TACSO � пројекта у
Београду. Форуму су присуствовали представници цивилних организација са Западног Балкана и
Турске. Представнике са Косова су чинили чланови организација Косовска фондација за цивилно
друштво (KCSF), Мрежа жена Косова и Центар за заступање демократске културе.

ФОРУМ „OТПОРНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ“ - EU TАCSO �
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https://www.youtube.com/watch?v=ND7E9xYLBvs
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/op-ed-manjinska-prava-elvis-berisa
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1101510590589229
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Завршна церемонија доделе сертификата
полазницима Школе људских права одржана је у
просторијама АЦДЦ-а. Учесници овог осмомесечног
програма били су студенти, наставници и активисти
цивилног друштва. Пројекат је имао за циљ да
промовише активно учешће свих чланова школске
заједнице да интегришу вредности људских права и
принципе у свим областима школског живота на
Косову, и да омогући младим људима да знају своја
људска права и одговорности. Пројекат Едукативни
програмљудских права “Људска права на хоризонту”
је био финансиран од стране Фонда за развој
заједница, СИДА, а спроводен од стране Центра за
заступање демократске културе (АЦДЦ).

ШКОЛАЉУДСКИХ ПРАВА - ЗАВРШНА ЦЕРЕМОНИЈА ДОДЕЛЕ СЕРТИФИКАТА
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У просторијама КЦСФ-а потписан је уговор за нови пројекат који ће
имплементирати АЦДЦ. Пројекат носи назив „Оснаживање институционалног одговора на корупцију на
северу Косова“ и бавиће се проблемом корупције на подручју четири општина на северу Косова (Северна
Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић). Овај грант је подржан од стране „Програма цивилног
друштва за Албанију и Косово“, који финансира Министраство спољних послова Норвешке и управља
Косовска фондација за цивилно друштво (КЦСФ) у партнерству са Партнери Албанија за промене и
развој (ПА).

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ЗА НОВИ ПРОЈЕКАТ

��.��


