
Онла�н�формулар�за�при�аву�на�српском�
Онла�н�формулар�за�при�аву�на�албанском�

Након� информационих� активности,� кампања,
иници�алног�контакта�са�младима�и�састанака�са
градоначелницима� и� другим� заинтересованим
странама,� отворен� �е� позив� за� подношење
при�ава� ко�им� се� позива�у� млади� (15-24)� да� се
при�аве�за�обуку.

#14

У�оквиру�про�екта�„Општина�за�младе�(М4Y)“�Центар�за�заступање�демократске�културе��е
одржао� састанак� са� канцелари�ом� градоначелника� општине� Звечан.� Састанку� су
присуствовали�господин�Момчило�Гвоздић,�шеф�канцелари�е�градоначелника,�господин
Срђан� Милосављевић,� председава�ући� општинске� скупштине,� и� господин� Милан
Радомировић,�одељење�за�спорт�и�омладину.
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САСТАНАК СА КАНЦЕЛАРИЈОМ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЗВЕЧАН

Про�ектни� тим� ACDC-а� �е� упознао
учеснике� са� сврхом,� плановима� и
циљевима� про�екта.� Представници
општине� су� изразили� велико
интересовање� за� про�екат� и
активностима� на� про�екту� и� ружиће
пуну� подршку� про�екту,� посебно� у
процесу� селекци�е� и� регрутовања
младих�за�учешће.

 ЈАВНИ ПОЗИВ

office@acdc-kosovo.org

ngoacdc@gmail.com

M4Y� про�екат� �е� грант� доби�ен� од
Јапанског�фонда�за�соци�ални�разво�
(JSDF)�а�про�ектом�руководи�Светска
банка.� Фокусиран� �е� на� повећање
друштвено-економских� могућности
за� маргинализовану� омладину,
старости� од� 15� до� 24� године,� у� 10
општина�на�Косову.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qxmiEPkeT0inVycGG4YRUhDCjIF1oa5JoBtKunzm9RFUMFBMV01FSDQzSkRDWkdORkhXTEo0UEdBQy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qxmiEPkeT0inVycGG4YRUhDCjIF1oa5JoBtKunzm9RFUMFBMV01FSDQzSkRDWkdORkhXTEo0UEdBQy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qxmiEPkeT0inVycGG4YRUhDCjIF1oa5JoBtKunzm9RFUOExGUlhNVVY0MTNGRVJGUktBUURESU1OSS4u&fbclid=IwAR0uPkO8dtej5Id9pvrd9MW9qk8fR6oZVKDgMPhmhH5zRO09d5Zh-vikBOQ
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qxmiEPkeT0inVycGG4YRUhDCjIF1oa5JoBtKunzm9RFUOExGUlhNVVY0MTNGRVJGUktBUURESU1OSS4u&fbclid=IwAR0uPkO8dtej5Id9pvrd9MW9qk8fR6oZVKDgMPhmhH5zRO09d5Zh-vikBOQ
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://acdc-kosovo.org/


4.� фебруара,� 2022.� одржана� �е� почетна
конференци�а� про�екта� “Промовисање
међуетничког� ди�алога� у� локално�
самоуправи”.�Циљ�конференци�е� �е�био�да
�авност�упозна�са�циљевима,�активностима
и� начином� на� ко�и� ће� се� про�екат
реализовати.� Про�екат� има� за� циљ� да
повећа� ниво� међуетничке� интеракци�е� и
ниво� сарадње� између� различитих
за�едница� у� општини�Северна�Митровица.
Тра�аће� годину� дана� а� спровешће� се� кроз
низ�активности�усмерене�на�промовисању
међуетничког� ангажовања� у� локално�
самоуправи�на�северу�Косова.
Про�екат� “Промовисање� међуетничког
ди�алога� у� локално�� самоуправи”� �е
подржан�од�стране�Националне�задужбине
за� демократи�у,� а� спроводи� Центар� за
заступање�демократске�културе.
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Од� 1.�фебруара� 2022.� године,� НВО� Центар� за� заступање� демократске� културе� пружаће
услуге�бесплатне�правне�помоћи�као�подршка�Канцелари�и�за�бесплатну�правну�помоћ�на
северу�Косова.�Два�правна�сарадника�биће�распоређена�на�период�од�четири�месеца�у
простори�ама� Центра� за� заступање� демократске� културе� (ул.� Чика� Јовина� 3,� Северна
Митровица)� и� пружати� правну� помоћ� подносиоцима� захтева.� С� тим� у� вези,�НВО� aACDC
позива� све� оне� ко�и� има�у� проблема� у� остваривању� сво�их� права� на� Косову� да� посете
канцелари�у� и� контактира�у� правне� сараднике� ко�и� ће� им� пружити� бесплатне� правне
услуге,�информаци�е�и�савете.
Ова� иници�атива� �е� део� про�екта� „Олакшавање� приступа� правосуђу� и� промовисање
људских�права�у�региону�Митровице“,�ко�и�подржава�УНМИК� �а�спроводи�НВО�Центар�за
заступање�демократске�културе�(ACDC).

БЕСПЛАТНА  ПРАВНА  ПОМОЋ  

8.� фебруара,� у� нашим� простори�ама
угостили� смо� заменика� амбасадора
Норвешке� на� Косову,� гдина.� Хенрик
Вид-а.� Током� састанка,� имали� смо
прилику� да� гдина.� Вида-а� упознамо� са
радом� наше� организаци�е� кроз� текуће
про�екте,� као� и� кроз� про�екат� ко�и
финансира� Норвешка� амбасада� на
Косову� а� спроводи� КЦСФ� и�ПА.� Такође
смо� дискутовали� о� политичко�
ситуаци�и� на� северу� Косова� и
разговарали� о� повећању� обима
сарадње� �између�норвешке�амбасаде�и
НГО�ACDC.

Рани�е�тог�дана,�заменик�амбасадора��е�посетио�општину�Звечан.�Посета�заменика
амбасадора� �е� била�изузетно� важна�и� корисна,� а� овом� приликом� �е�и� на�ављена
скорашња�посета�амбасадора�Норвешке�општинама�на�северу�Косова.

ЗАМЕНИК  АМБАСАДОРА НОРВЕШКЕ У ПОСЕТИ АЦДЦ

https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://www.youtube.com/watch?v=w8HUXsPSEvU
https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/projekti/promovisane-meduetnickog-dijaloga-u-lokalnoj-samoupravi
https://www.youtube.com/watch?v=w8HUXsPSEvU
https://acdc-kosovo.org/
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Панелисти� су� били� Марко� Миленковић
из� Нове� друштвене� иници�ативе� из
Митровице,�Владан�Трифић�из�Центра�за
мир� и� толеранци�у� из� Грачанице,� Caleb
Waugh� из� НВО� Актив� из� Митровице� и
Александар� Рапа�ић,� програмски
менаџер�у�ACDC.
Александар� Рапа�ић� представио� �е
про�екат�и�инфографику�са�резултатима
истраживања� ко�е� �е� спровео� ACDC� о
корупци�и�на�северу.�
Општи�закључак�друге� �авне�расправе� �е
да� �е�потребно�много�радити,�али�и�да�у
решавању� овог� проблема� треба� да
учеству�е�цело�друштво.�Поред�тога,�ОЦД
мора�у� узети� веће� учешће� у� борби
против�корупци�е.

22.�фебруара,�у�простори�ама�ACDC-а�одржана��е�друга��авна�расправа�и�емитовала
се�уживо�преко�Зум�платформе.�На�састанку�су�учествовали�истакнути�припадници
цивилног� сектора� ко�и� су� дали� увид� у� ситуаци�у� на� северу� Косова� у� вези� са
корупци�ом�и�проблемима�са�ко�има�се�до�сада�сусретало.

ДРУГА ЈАВНА РАСПРАВА

СРБ
АЛБ
ЕНГ

Линкови�ка�инфографици�на�три��езика:

ИНТЕРВЈУ  ЗА  КОСОВО  ОНЛАЈН
У�интерв�уу�за�Косово�Он�алн,�извршни�директор�НВО
ACDC�говорио��е�о�посети�специ�алних�изасланика�ЕУ
и� САД,� Мирослава� Ла�чака� и� Габри�ела� Ескобара.
Такође� �е� говорио� о� иде�и� поделе� Косова� и
свеобухватном� споразуму� и� За�едници� српских
општина.�

ФОКУС  ГРУПЕ

У� оквиру� про�екта� „Жене� за�жене� ‒� у�едињене� и� оснажене“,�НВО� ACDC� �е� током
фебруара�организовала�две�фокус�групе�са�женама�у�политици�и�студенткињама�
�права�и�тиме�започела�деск�истраживање�о�положа�у�жена�на�северу�Косова.
Про�екат� �е� подржао�Реактор� ‒� �Истраживање� на� делу� и�њихови� партнери� кроз
акци�у� „Унапређење� родне� равноправности� кроз� процес� приступања� ЕУ“.� Ову
акци�у� финансира� Европска� уни�а� и� суфинансира� Шведска� агенци�а� за
међународни�разво��и�сарадњу.

Састанак� �е� део� про�екта� „Оснаживање
институционалног� одговора� на� корупци�у� на
северу�Косова“.�Ова��грант� �е�подржан�од�стране
„Програма� цивилног� друштва� за� Албани�у� и
Косово“,�ко�и�финансира�Министарство�спољних
послова� Норвешке� и� управља� Косовска
фондаци�а� за� цивилно� друштво� (КЦСФ)� у
партнерству�са�Партнери�Албани�а�за�промене�и
разво��(ПА).

https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://www.youtube.com/watch?v=Azv9Lv3QnCo
https://acdc-kosovo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=c-_bqPj7Rtk
https://www.youtube.com/watch?v=eWoOwYADDvw
https://www.youtube.com/watch?v=eWoOwYADDvw
https://www.youtube.com/watch?v=5OxnqpcoLKA
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Почетком�месеца�званично��е�отворена�канцелари�а�НВО�ACDC�у�Приштини.

Cika�Jovina�3,�North�Mitrovica

Prote�Mateje�48,�Belgrade

Fehmi�Agani�168/5,�Pristina

Наш� тим� у�Београду� вредно�и� активно
ради� на� промовисању� нашег� рада� у
канцелари�и� ко�а� има� за� циљ� �ачање
регионалне�сарадње�ко�а�ће�допринети
већем�утица�у�НВО�ACDC.
У� наредном� периоду� ћемо� вас
информисати�о�будућим�активностима
ко�е� спроводимо� кроз� канцелари�у� у
Београду.

21.� фебруара,� ACDC� тим� се� састао� у� Приштини� са� партнерима� из� CSSP-а� у� потпуно
опремљено�� и�функционално�� канцелари�и� ко�а� се� налази� у� улици�Фехми� Агани� 168/5.
Успостављење�адекватног�канцелари�ског�простора�знача�но�ће�унапредити�капацитет
НВО�ACDC�и�тиме�створити�предуслов�за�бољи�рад.

КАНЦЕЛАРИЈА У БЕОГРАДУ НАСТАВЉА СА РАДОМ
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+383�44�539�852

Фехми�Агами�168/5�

10000��Приштина

НАЈАВЕ

НВО� ACDC� �е� започела� са� активностима� ко�е� има�у� за� циљ� промовисање
Институци�е�Народног�адвоката�на�Косову.�ТВ�информативни�спот�и�брошуре
о�раду�ОИК-а�су�у�процесу�израде�и�биће�об�ављене�у�марту.

Због� повећаног� обима� посла,� Центар� за� заступање� демократске� културе
расписао��е�конкурс�за�радно�место�асистента�на�про�екту.�Успешан�кандидат
биће�об�ављен�следећег�месеца.

МЕДИЈСКО ПРОМОВИСАЊЕ ОИК-А

КОНКУРС ЗА ПОСАО

https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://acdc-kosovo.org/

