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У оквиру пројекта „Иницијатива за
образовање против породичног и
сексуалног насиља“, Центар за правну
помоћ и регионални развој CLARD је у
сарадњи са НВО Центар за заступање
демократске културе ACDC и
Косовским правним институтом
организовао уличну акцију у Приштини
у циљу подизања свести грађана о
проблемима родно заснованог и
породичног насиља, као и пружања
потребних информација о коришћењу
бесплатне правне помоћи за жртве
насиља.
Догађају су присуствовали
представници Бироа за међународне
наркотике и спровођење закона (INL),
грађани и медији.

УЛИЧНА АКЦИЈА У ПРИШТИНИ

Ова активност је означила завршетак пројекта а
претходиле су јој низ иницијатива широм општина на
Косову, које су имале за циљ да повећају свест
грађана о важности превенције и акције против
насиља у породици и родно заснованог насиља са
свеобухватним циљем заштите жена као најрањивије
група.
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=3388602798051268&set=pcb.3388603741384507


Општи циљ пројекта је повећање капацитета особља организације како
би се креирао јасан правац организационог развоја користећи
специфичне алате и ресурсе који ће допринети расту организације. 

Током студијске посете Косову,
група међународних студената
Европског мастер програма за
људска права и
демократизацију (ЕМА)
посетила је канцеларију НВО
ACDC у Северној Митровици,
где смо студентима
представили рад наше
организације и одговорили на
њихова питања током живе
дискусије.
Студенти су показали велико интересовање за генералну ситуацију
на Косову, интеграцију правосуђа у правни систем Косова и
имплементацију Бриселског споразума.

У оквиру гранта за
организациони развој, 12-
месечни програм албанског
језика биће реализован у циљу
оспособљављања особља
ACDC-а језичким вештинама
које ће бити од изузетног
значаја за предстојеће
активности. ACDC је у
септембру ангажовао спољног
сарадника који ће држати
часове албанског језика за
наш тим у наредних 12 месеци.

ЦЕРЕМОНИЈА ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

У просторијама Косовске фондације за
цивилно друштво (КЦСФ), 15. септембра
одржана је церемонија потписивања
уговора са добитницима грантова у
оквиру програма „ЕЈА Косово“. Уговори
о додели грантова потписани су са
петнаест организација из целог Косова,
укључујући НВО ACDC, која је била међу
осам организација које су добитнице
грантова за организациони развој.

@ KCSF| Facebook

Овај грант подржава програм Косовске Фондације за Цивилно Друштво
(KCSF) „ЕЈА Косово“, који суфинансирају Швајцарска Агенција за Развој и
Сарадњу (CDF), Шведска и Влада Великог Војводства Луксембурга.

КУРС АЛБАНСКОГ ЈЕЗИКА

ПОСЕТА СТУДЕНАТА ЕВРОПСКИХ МАСТЕР
СТУДИЈА ЉУДСКИХ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЗАЦИЈЕ 

https://www.facebook.com/KCSFoundation


M4Y OUTREACH CAMPAIGN

НВО ACDC је 29. септембра
организовала конференцију о
функционисању интегрисаног
правосуђа у местима косовских
Срба. Панелисти су били
Јована Филиповић, адвокатица
из Грачанице, Стефан
Милентијевић, судија Основног
суда у Митровици и Дорунтина
Мехмети, истраживач на
Косовском правном институту.
Конференција је уједно била
завршни догађај пројекта
„Побољшање
транспарентности и владавине
закона у општинама са
већински српским
становништвом".

КОНФЕРЕНЦИЈА О ПРАВОСУЂУ

У септембру су настављени
састанци са чланицама
новоосноване Мреже жена
са севера Косова у циљу
планирања будућих
активности и разговора о
претходним иницијативама.
Циљ Мреже је да ради на
унапређењу женских права
и њиховом укључивању у
доношење одлука на
локалном и централном
нивоу.

САСТАНАК МРЕЖЕ ЖЕНА

Пројекат „Жене за жене – уједињене и оснажене“, који спроводи НВО
ACDC, подржали су Реактор – Истраживање на делу и њихови
партнери кроз акцију „Унапређење родне равноправности кроз процес
приступања ЕУ“. Ову акцију финансира Европска унија и суфинансира
Шведска агенција за међународни развој и сарадњу.



VISIT OF THE EMA STUDENTS
Током овог месеца, НВО
ACDC је наставила са
кампањом информисања
и мобилизацијјом младих
људи из Звечана, Србице,
Ранилуга и Вучитрна. 
 Сврха кампање је да
циљаним корисницима
(групама младих) пружи
информације о
могућностима које овај
пројекат нуди као и да 
 подстакне учешће.

У септембру су представници
Националне задужбине за
демократију – НЕД, Калтрина
Селими, Кристијан Бардалес и
Алексеј Демјански посетили НВО
ACDC. Сврха посете била је даља
сарадња као и координација
активностима у оквиру пројекта
„Промовисање међуетничког
дијалога у локалној самоуправи“,
који спроводи НВО ACDC.
Пројекат финансиран од стране
Националне задужбине за
демократију има за циљ
промовисање међуетничког
ангажмана у локалној самоуправи
на северу Косова. Пројектне
иницијативе које се баве
потребама локалних заједница
осмишљене су и припремљене у
сарадњи са одборима заједница и
становницима Северне
Митровице и почеће у наредним
месецима.

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА НЕД-А

Група невладиних
организација, међу којима је и
ADCD, објавила је саопштење
за јавност поводом пресуде
студенту из Београда, Николи
Недељковићу, за наводно
кривично дело „изазивање
етничке мржње и
нетрпељивости“.
Као организација која се бави
владавином права, изразили
смо велику забринутост због
неједнаке примене права
према члановима различитих
заједница на Косову.
Прочитајте комплетну изјаву
на српском, албанском и
енглеском језику.

SRB ALB ENG

Поред тога, настављен је моноторинг
пројеката које спроводе добитници
грантова у првом циклусу М4У како би
се осигурало да реализовани пројекти
буду од користи циљној популацији.

M4Y КАМПАЊА ИНФОРМИСАЊА

https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstene-povodom-presude-nikoli-nedelkovicu-iz-beograda
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstene-povodom-presude-nikoli-nedelkovicu-iz-beograda
https://www.acdc-kosovo.org/sq/vesti/njoftim-lidhur-me-aktgjykimin-ndaj-nikolla-nedelkoviqit-nga-beogradi
https://www.acdc-kosovo.org/vesti/press-release-regarding-the-verdict-against-nikola-nedeljkovic-from-belgrade

