
Про�екат� “Суочавање� са� прошлошћу� и

помирење�на�Косову�кроз�подизање�свести
о� питањима� несталих“� се� реализу�е� у

оквиру� суб-грантинг� програма� ,,Подршка

локалним� организаци�ама� цивилног

друштва-иници�ативе� транзиционе� правде
и� изградње� поверења� на� Западном

Балкану�‒�РЕКОМ�мрежа�помирења"�ко�и� �е
финанси�ски�подржала�Европска�уни�а.

Циљ� про�екта� �е� пружити� подршку

помирењу�на�Косову�кроз�подизање�свести
о�несталим�особама�свих�за�едница.
Током� марта� одржане� су� фокус� групе� на

тему� како� смањити� политизаци�у� питања
несталих�особа.

#15

Инес� Аљовић� Миха�ловић,� нова� програмска

службеница,� �е� грађанска� активисткиња� у� успону.
Има�осмогодишње�радно�искуство�на�цивилно��сцени
Северног� Косова� и� радила� �е� у� више� невладиних
организаци�а� где� �е� стекла� релевантна� знања� и
умећа.� Њена� бро�на� интересовања� укључу�у� поље
женских� права,� првенствено� недискриминаци�е� по
основу� родне� равноправности,� као� и� права

осетљивих�друштвених�група.�
Инес� ће� радити� као� програмска� службеница� у� НВО
ACDC�и� спремна� �е�да� учи�нове� ствари�и� стиче�нове
вештине�ко�е�ће��о��помоћи�да�надогради�и�унапреди
себе�и�сво�у�професионалну�кари�еру.
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НОВ ПРОЈЕКАТ

У�марту,�НВО� ACDC� �е�спровео�анкету
ко�а� има� за� циљ� да� сазна� ставове

грађана� о� ефикасности� правосудног
система�на�северу�Косова.� �Резултати

истраживања� биће� представљени
следећег�месеца.

АНКЕТА О ЕФИКАСНОСТИ ПРАВОСУДНОГ
СИСТЕМА

https://acdc-kosovo.org/sr-latn/projekti/suocavanje-sa-prosloscu-i-pomirenje-na-kosovu-kroz-podizanje-svesti-o-pitanjima-nestalih
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/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHOiQRKQvYvIoxLCLpu8cKH0PMiUWoRu9hdhu89ebAeMsT6Q/viewform?usp=sf_link
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Центар� за� заступање� демократске
културе� (ACDC)� у� марту� �е� об�авио
�авни�позив� за� стажирање� за�младе
правнике� у� правосудним

институци�ама.�
Циљ�програма� �е�да�се�омогући�веће
учешће� младих� правника� како� би
стекли� нова� знања� и� вештине� у
правосудним�институци�ама.�

Током�месеца�одржани�су�интерв�уи�са�потенци�алним�кандидатима.�Биће�изабрано
десет� на�успешни�их� кандидата� ко�и� ће� стажирати� наредна� три� месеца� у
правосудним�институци�ама�и�адвокатским�канцелари�ама.

У� оквиру� кампање� ко�а� има� за� циљ� да� повећа� видљивост� рада� Институци�е
Омбудсмана� на� северу� Косова,� израђен� �е� промотивни� ТВ� спот,� као� и

информативне�брошуре�у�ко�им�су�пружене�информаци�е�о�раду,�улози�и�контакт
детаљима�релевантних�локалних�канцелари�а�у�региону�Митровице.

НВО� Центар� за� заступање� демократске
културе� -� ACDC� 8.� марта� обележио� �е� Дан
жена� организовањем� �авног� предавања
под� називом� „Улога� институци�е
Омбудсмана�и�женска�права”.�Предавачи�су

били� гђа.� Мари�а� Радуловић,� заменица
Омбудсмана� и� гђа.� Радмила� Капетановић,
активисткиња�женског�права.�Теме�су�биле
женска�права,�родна�равноправност�као�и

улога,�обавезе�и�одговорности�институци�е
Омбудсмана.

МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА ИНСТУТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА НА КОСОВУ

Кампања� се� спроводи� у� склопу� про�екта� "Олакшавање� приступа� правосуђу� и
промовисање�људских�права�у�региону�Митровице"�ко�и��е�подржао�УНМИК.

Програм� �е� део� про�екта
„Побољшање� транспарентности� и

владавине� закона� у� срединама� са

већински� српским� становништвом“,
ко�и� финансира� Биро� за

међународну� сарадњу� у� борби

против� наркотика� и� спровођења
закона� (ИНЛ),�а�спроводи�НВО� ACDC

у�партнерству�са�НВО�Актив.

ЈАВНО ПРЕДАВАЊЕ

https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw
https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/Flajer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XvH2aI7UOAM
https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/Flajer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=plknqnx-Y_4
https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/Bro%C5%A1ura.pdf
https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/Bro%C5%A1ura.pdf
https://acdc-kosovo.org/upload/files/dokumenta/Broshur%C3%AB%20informative.pdf
https://acdc-kosovo.org/
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У� оквиру� про�екта� „Оснаживање� институционалног� одговора� на� корупци�у� на
северу� Косова“,�НВО� ACDC� �е� 15.� марта� организовала� студи�ску� посету� Косовско�
агенци�и� за� борбу� против� корупци�е� и� Косовско�� фондаци�и� цивилног� друштва
(KCSF).�Сврха�посете� �е�била�стицање�свеобухватног�знања�о�мандату�и�делокругу
рада�Агенци�е�за�борбу�против�корупци�е�и�програма�Косовске�фондаци�е�цивилног
друштва� (KCSF).� Учесници� студи�ске� посете� били� су� представници� НВО� ACDC,
општински�радници,�активисти�цивилног�друштва,�млади�адвокати�и�студенти�са

севера�Косова.

СТУДИЈСКА ПОСЕТА

КОНФЕРЕНЦИЈА „КРИЗА У УКРАЈИНИ - УТИЦАЈ НА КОСОВО“

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

НВО� Центар� за� заступање� демократске� културе� �е� 18.марта� 2022.� организовала
конференци�у�под�називом�„Криза�у�Укра�ини�-�утица��на�Косово“.�На�конференци�и
су� говорили�Филип� Родић,� политички� аналитичар� из� Београда� и� Андри� Крyшал,
међународни�про�ектни�координатор�у�ПЦИ�(Peaceful�Change�Initiativeе),�укра�ински
држављањин� ко�и� тренутно� борави� у� Приштини.� Господин� Родић� и� господин
Крyшал�говорили�су�о�тренутно��ситуаци�и�у�Укра�ини,�њеном�утица�у�на�Косово�и
ди�алогу�Београда�и�Приштине.�Током�конференци�е�ко�а��е�изазвала�велику�пажњу
локалних,� регионалних� и� међународних� организаци�а� било� �е� речи� и� о� увођењу
санкци�а�Руси�и,�утица�у�међународних�мировних�снага�на�Косову�и�у�Укра�ини,�као
и�о�последицама�укра�инске�кризе.

За�едничка�из�ава�ОЦД�са�Косова�и
из�Срби�е�о�потенци�алним

последицама�руске�инвази�е�на
Укра�ину�по�Западни�Балкан.

НДИ  РАДИОНИЦА  - ПОДРШКА  ОРГАНИЗАЦИЈАМА  ЦИВИЛНОГ  ДРУШТВА  У  БОРБИ
ПРОТИВ  КОРУПЦИЈЕ

ACDC� �е� учествовао� на� � прво�� радионици� у� склопу
програма�“Подршка�организаци�ама�цивилног�друштва�у
борби� против� корупци�е”� ко�у� �е� организовао� НДИ

((National� democratic� Institute).� Програм� �е� окупио

невладине�организаци�е�са�Косова�ко�е�су�активно�радиле
на� пољима� антикорупци�е,� транспарентности,� заштите
права�мањина,�заштите�животне�околине�али�и�новинаре
ко�и�су�истраживали�познате�случа�еве�на�Косову.

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/
https://www.youtube.com/watch?v=_sLY1T9gp5Q
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/zajednicka-izjava-ocd-sa-kosova-i-iz-srbije-o-potencijalnim-posledicama-ruske-invazije-na-ukrajinu-po-zapadni-balkan
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У� оквиру� USAID� програма� за� правосуђе
одржана� �е� конференци�а� на� ко�о�� �е
представљен� приручник� за� бесплатну

правну�помоћ.� Један�од�панелиста�био� �е�г.
Душан� Радаковић� испред� Центра� за

заступање�демократске�културе� (ACDC).�На
само�� конференци�и� �е� �е� изражена

спремност� свих� присутних� за� даљу
сарадњу� као� и� даље� унапређивање
Агенци�е�за�бесплатну�правну�помоћ�док��е
Душан� Радаковић� истакао� важност� самог
про�екта� као� и� Агенци�е� за� бесплатну
правну� помоћ� као� �едном� од� корака� за
боље� функционисање� читавог� правног

система�Косова.

У�склопу�про�екта� � „Иници�атива� за�образовање�против�породичног�и� сексуалног
насиља”,�ACDC� �е�22.�марта�2022�спровео�активност�под�називом�“Мобилна�правна
клиника”� постављањем� штанда� у� Звечану.� Ова� активност� имала� �е� за� циљ� да

подигне�свест�грађана�о�проблемима�родно�заснованог�и�породичног�насиља,�као
и� да� пружи� неопходне� информаци�е� о� коришћењу� бесплатне� правне� помоћи� за
жртве� насиља.� Про�екат� спроводи� Центар� за� правну� помоћ� и� регионални� разво�
(CLARD)� у� сарадњи� са� Косовским� институтом� правде� и�НВО�Центар� за� заступање
демократске�културе�(ACDC).

+381� 64� 11� 77� 871

+383�44�539�852

Дана� 10.03.2022,� гђа.� Анита� Ала�
Каландери,� извршна� директорка

Агенци�е� за� бесплатну� правну� помоћ,
потписала� �е� уговор� о� сарадњи� са� г.
Душаном� Радаковићем,� извршним

директором� невладине� организаци�е
Центар� за� заступање� демократске

културе�‒�ACDC.

Сврха� споразума� �е� сарадња� у

спровођењу� изградње� капацитета,

�ачање�интегритета�и� транспарентности
рада�агенци�е.

ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ
АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ И

НВО АЦДЦ

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРИРУЧНИКА ЗА
БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ

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/
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M4Y - ТРЕНИНЗИ ЗА ТРЕНЕРЕ
28,�29.�и�30.�марта�одржани�су�тренинзи�за�тренере�у�склопу�про�екта�М4У.�Укупно�45

тренера��е�стекло�вештине�управљања�про�ектима�и�меке�вештине�ко�е�ће�моћи�да
пренесу�младима�у�циљним�општинама.

Први�циклус�обуке�биће�одржан�од�2.�до�5.�априла,�док�ће�други
бити�од�7.�до�9.�априла.

Про�екат�М4Y�ће�омогућити�одабраним�општинама�да�одговоре
на� друштвено-економске� потребе� младих� кроз� циљане
иници�ативе� и� услуге,� уз� �ачање� сарадње� између� младих� и
локалних�самоуправа.

Млади�ко�и�учеству�у�ће�бити�обучени�да�препозна�у,�осмисле�и
примене� решења� на� проблеме� ко�и� одражава�у� локалне
приоритете�младих.

У� марту� су� одржана� четири� тренинга� са� општинским� службеницима� за� људска
права� /� род� /� недискриминаци�у� и� повратак� из� општина� са� севера� Косова� и
Вучитрна,�Србице�и� Јужне�Митровице.�Предавачи�су�били� г-ђа�Мари�а�Радуловић,
заменица� Омбудсмана� и� г-дин� Авни� Алидема�,� професор� на� Универзум� колеџу.
Тренинг� �е�део�про�екта�„Олкшавање�приступа�правосуђу�и�промовисање�људских
права�у�региону�Митровице“,�ко�и�подржава�УНМИК.

ТРЕНИНЗИ О ЉУДКИМ ПРАВИМА И ДИСКРИМИНАЦИ

"ИНСПИРИСАНИ ДА СТВАРАМО, НЕ ДА КОПИРАМО"
Извршни� директор� НВО� ACDC,� Душан� Радаковић,� био� �е
предавач� на� програму� ко�и� спроводи� Амерички� кутак� у
Митровици.�Програм�се�зове�Инспирисани�да�стварамо,�не

да�копирамо�а�предавања�су�фокусирана�на�интелектуалну
сво�ину,�плаги�ат�и�ауторска�права.

У� оквиру� про�екта� „Жене� за� жене� ‒� у�едињене� и� оснажене“,� НВО� ACDC� �е� током
марта�организовала� две�фокус� групе� са�женама�из�правосуђа�и�полици�е�и� тако
наставила�истраживање�о�положа�у�жена�на�северу�Косова�ко�е�ће�бити�об�ављено
наредних�месеци.�

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.

ФОКУС ГРУПЕ

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/

