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ПРОСЛАВА РОЂЕНДАНА

� �. децембра ����, одржана је прослава поводом обележавања десет година од оснивања ACDC и непрекидног рада
на заговарању и промовисању ефикасне владавине права, демократских вредности са циљем заступања промена за
боље друштво. Бројни представници институција и организација, цивилног друштва, сарадници и пријатељи

организације присуствовали су прослави овог свечаног јубилеја. Наш извршни директор, Душан Радаковић, је у свом
обраћању рекао да је десети рођендан само почетак али и мотивација за бољи и преданији рад за бољу будућност свих
нас.

Н а обележавању је приказан и филм који говори о десетогодишњем раду ACDC-а. Видео почиње кратким
упознавањем са радом и визијом ACDC-а, праћен фотографијама са различитих активности насталим у протеклој
деценији које сведоче о успесима и достигнућима наше организације. Видео приказује нашег извршног директора,

Душана Радаковића, који се захвалио свима који су допринели развоју и успеху ACDC-а, а такође наше партнере и колеге
који су се осврнули на своје искуство у раду са нашом организацијом и пожелели нам све најбоље.

В елико хвала свима који су учестовали у видеу иприсуствовалиовомдогађају! Поносни смона оно
што смо постигли и радујемо се наредним годинама! ��.��

��. РОЂЕНДАН

A CDC је ��. децембра званично прославио десет година свог постојања.
Центар за заступање демократске културе je основан ����. године у Северној Митровици од групе ентузијаста -
акитивиста цивилног друштва из различитих заједница на северном Косову са дугогодишњим искуством у грађанском

активизму и руковођењу пројектима. За десет година рада, успешно смо реализовали приближно ��� пројеката, објавили
преко �� публикација, организовали више стотина активности које су биле усмерене ка јачању демократске културе и
владавине права, побољшању социјалних политика, идентификацији и промоцији интереса грађана, стварању могућности
за слободну интеркултуралну размену, повећању транспарентности општина и других институција, побољшању положаја
младих у северним општинама и образовању ољудским правима.

О д оснивања, наши програми су засновани на потребама грађана и, мотивисани досадашњим успесима и
достигнућима, ACDC ће наставити са активностима усмереним ка заговарању промена за боље
друштво, које негује демократску културу, владавину права и једнаке шансе за све. ��.��

BILTEN
#��

https://www.youtube.com/watch?v=chlonG1Ll8I
https://www.youtube.com/watch?v=chlonG1Ll8I
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МОБИЛНА ПРАВНА КЛИНИКА

У оквиру пројекта „Успостављање ефикасне сарадње између
ОЦД-а са председницима судова и главним тужиоцима и
промоција услуга правне помоћи“, ACDC је �.децембра ����.

организовао активност под називом „Мобилна правна клиника“ и
поставио штанд у Северној Митровици на којем су грађани имали
прилику да се информишу о коришћењу бесплатне правне помоћи
за жртве насиља у породици као и родно заснованог насиља.

��.��

М�Y САСТАНЦИ

� �. децембра, М�Y је организовао оријентацијски састанак
замладе у Звечану, какобипромовисаопријављивањенаобуке
и могућности грантова за младе у овом региону. Кључни

учесници су биле омладинске организације и омладина Рома, са
тренерима Стефаном Калабом и Снежаном Јанковић. М�Y спроводи
Фондзаразвој заједница (CDF) у сарадњисаACDC.

��.��

САСТАНАК СКУПШТИНЕ ГРАДОВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА

� �. децембра ����, ACDC је организовао јавни састанак Скупштине градова на којем је
презентовано истраживање на тему ставови грађана о корупцији на северу Косова. У другом
делу састанка, дискустовано је o раду општина на северу Косова, корупцији, јавним

набавкама и јавно доступним информацијамаса Адријаном Хоџић, заменицом градоначелника
Северне Митровице, која је тим поводом изјавила да је сваки вид корупције битан и да га треба
пријавити.

И страживање које је ACDC спровео показало је да ��% анкетираних испитаника било
приморано да траже везу или плате накнадно неку услугу док је ��% одговорило да би
пријавило корупцију уколико би се срели са њом у некој од институција на северу Косова.

Током представљања ставова грађана о корупцији, указано је да је повећана транспарентност
институција, као и интезивнија сарадња институција са грађанима и организацијама цивилног
друштва, услов за смањење корупције, као и промене перцепције грађана о
њеном постојању у институцијама на северу Косова. Комплетна анализа
истраживања је доступна на нашем веб сајту. ��.��

ОЦД ТРЕНИНГ

� �. и ��. децембра у Превалцу организован је дводневни
тренинг за организације цивилног друштва из региона
Митровице. Тренинг је био посвећен имплементацији и

праћењу Планова учешћа грађана и јединствених демократских
механизама за јачање грађанског ангажовања у локалним
процесима доношења одлука, развијен уз подршку Програма
инклузивног развоја, у партнерству са УН-Хабитатом, ПАКС-ом и
CBM-ом. ACDC је представљала Бранкица Тимотијевић.

��.��

ТРЕНИНГ - МЕХАНИЗМИ УН ЗАЉУДСКА ПРАВА И УЛОГА ИНСТИТУЦИЈЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА НА КОСОВУ

A CDC је обележиоДанљудских права организовањем тренинга на тему "Механизми УН
заљудска права и улога Институције Заштитника грађана на Косову". Као предаваче,
ACDC је позвао заменицу Заштитника грађана, гђу. Марију Радуловић, и стручњака за

људска права г. Љубишу Башчаревића. Дипломирани студенти, правници и активисти
цивилног друштва присуствовали су овом догађају који је имао за циљ да повећа знање и
разумевање учесника о постојећим механизмима УН заљудска права и улози Институције
Заштитника грађана на Косова (ОиК). Ова активност је део пројекта „Омогућавање
приступа правосуђу и промовисањељудских права у регионуМитровице“, којифинансира
УНМИК.
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https://acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1640156244.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OM5CxHP7TlE
https://www.youtube.com/watch?v=OUNIvQw4i8k
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ИЗВЕШТАВАЊЕ МЕДИЈА О ПРОСЛАВИ
KosovaPress - „Мислим да је циљ са једне стране бити сервис грађанима, помоћ институцијама, а уједно и критика да буду
што транспарентнији“, рекао је Радаковић у изјави за КосоваПрес на српском језику.

ТВ Мост - У изјави за ТВ Мост, извршни директор Центра за заступање демократске културе је изјавио „Сваког дана се крше
људска права а ми, као и остале организације цивилног сектора покушавамо да та права предочимо грађанима, јер то је наш
циљ. Надамо се да се права српске заједнице побољшати. Бавимо се озбиљним темама и темама које изискују предан рад.
Било је свакавих предрасуда али су грађани напокон почели да верују невладином сектору.“

ТВ ЕМИСИЈЕ ‒ ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКАТА

Н ашизвршнидиректор, ДушанРадаковићипројектнименаџер, СлободанСтошић, гостовали су у емисији коју емитује
РТВ МИР, у којој су говорили о новом пројекту „Оснаживање институционалног одговора на корупцију на северу
Косова” и представили резултате пројекта, циљеве и активности које ће се спровести. У другој емисији говорили су

о пројекту „Побољшање транспарентности и владавине закона у срединама са већински српским становништвом“, који
подржава ИНЛ. Eмисије су доступне на нашем YouTube каналу.

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

И током овог месеца, сваког уторка и четвртка у просторијама АЦДЦ, у сарадњи са Агенцијом за бесплатну правну помоћ,
наставили смо да пружамо услуге бесплатне правне помоћи свима онима који имају проблема са остваривањем својим
имовинских права на Косову.

https://www.radiokontaktplus.org/vesti/acdc-obelezio-jubilej/34274
https://www.youtube.com/watch?v=G0nHNH5IAEA
http://radiomitrovicasever.com/2021/12/16/centar-za-zastupanje-demokratske-kulture-obelezio-10-godina-rada-i-postojanja/?fbclid=IwAR32-75_FE1UEAgoij5gRwGOEr8P-1k9YiSCLemr0Xe675dRzTub2nUKSjM
https://kosovapress.com/sr/nvo-acdc-proslavila-10-godina-istrajnog-rada/?fbclid=IwAR2vf2bAfxxRdmQALDfh4VeTiPcJ0QBj5ibPcIdAIOsq9SKwRjjR_bRRKyI
https://fb.watch/aaHiob6XVP/
https://www.youtube.com/watch?v=AGUDJ4iS7gc
https://www.youtube.com/watch?v=AGUDJ4iS7gc
https://www.youtube.com/watch?v=ukI6NM-d0N4

