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Конференција је била завршни
догађај пројекта "Јачање
институционалног одговора на
корупцију на северу Косова".

17. октобра, у просторијама
Међународног пословног колеџа у
Северној Митровици, НВО Центар
за заступање демократске културе
организовала је јавну конференцију
о корупцији. Учесници панела били
су Ил Булешкај, директор Агенције
за борбу против корупције,
Адријана Хоџић, заменица
председника општине Северна
Митровица и Наташа Настић,
директорка Одељења за буџет и
финансије општине Лепосавић. Циљ
конференције био је подизање
свести о важности борбе против
корупције.

КОНФЕРЕНЦИЈА О КОРУПЦИЈИ

ОКТОБАР

Посетите нашу веб страницу да
прочитате више о овом догађају:

https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/odrzana-javna-konferencija-o-korupciji


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

Уз подршку KCSF програма 'ЕЈА
Косово', настављени су часови
албанског језика за наш тим. Сврха
програма албанског језика је
унапређење знања и језичких
вештина ACDC тима.

НВО ACDC је у октобру
наставила са
организовањем састанака
са чланицама Мреже жене
са севера Косова чији је
циљ унапређење права
жена и њихово укључивање
у доношење одлука како на
локалном, тако и на
централном нивоу.

САСТАНАК МРЕЖЕ ЖЕНА

У оквиру пројекта М4У, одржани су
тренинзи са волонтерима и вођама
пројекта у Звечану, Вучитрну,
Србици и Ранилугу.
Обуке су осмишљене тако да
оспособе волонтере и лидере
специфичним вештинама
потребним за њихово ангажовање,
имплементацију пројеката,
извештавање и набавку.

M4Y ТРЕНИНЗИ

КУРС АЛБАНСКОГ ЈЕЗИКА



У циљу унапређења комуникационих
вештина, знања и компетенција
представника локалних невладиних
организација и омладинских центара, од
17. до 20. октобра 2022. године, Мисија
ОЕБС-а на Косову организовала је
програм обуке на тему односи с
јавношћу и комуникација са медијима.

ТРЕНИНГ ЗА ОДБОР ЗА ЗАЈЕДНИЦЕ

Програмски директор НВО
ACDC, Александар Рапајић,
одржао је тренинг са
представницима одбора за
заједнице. Обука је
настојала да оснажи
Одбор да ефикасно ради
са заједницама у Северној
Митровици на процени
њихових потреба и
формулисању пројеката.

ОБУКА НА ТЕМУ ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
И КОМУНИКАЦИЈА СА МЕДИЈИМА Facebook @ OSCE Kosovo

Четрдесет невладиних организација, укључујући ACDC,
објавило је саопштење за јавност у коме изражавају
забринутост због утицаја недостатка напретка у дијалогу
Београда и Приштине на локалне заједнице у Србији и на
Косову.
Прочитајте цело саопштење на српском, албанском и
енглеском језику:
 

SRB ALB ENG

Програмска асистенткиња НВО ACDC, Снежана Вукићевић,
учествовала је у овој обуци која је била прилагођена потребама НВО
активиста и омладинских радника и пружила им прилику да стекну
практична знања која ће им помоћи да побољшају видљивост
организација и њихових промотивних активности. Тренер је била
дугогодишња новинарка и медијска едукаторка Анамари Репић.

https://www.facebook.com/oscekosovo/posts/3277779825819865?__cft__%5B0%5D=AZXz05Fk4mJTWt5k7MAckH3rqhnIYHw53CtGJxEF_zTcELfBVmJfyE0wn7WPWLCGBlrmwt0KHgpJgUsgkTGUJEkew3RL2uxXQ7r6y4itr8sTodGSrzDW95V_mpyLpHIbmIPI5djWQyTnYC-1bZ_x8mEqB4bivna2Dl-iSenDRbVcVpAtE_6VlFMwsKhQiVusoPg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstenje-za-javnost-5
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstenje-za-javnost-5
https://www.acdc-kosovo.org/sq/vesti/njoftim-per-media-2
https://www.acdc-kosovo.org/vesti/press-release-3


На догађају који је
организовала Косовска
Еразмус+ канцеларија (КЕО)
поводом прославе 35 година
Еразмус+ програма, НВО
ACDC је имала прилику да
промовише бројне
публикације и промотивне
материјале, као и да
представи рад организације.

НВО Центар за заступање
демократске културе је у октобру
објавио позив за подношење пријава
за позицију „правног сарадника“ за
подршку Притворском центру у
Северној Митровици. Током овог
месеца обављени су интервјуи са
потенцијалним кандидатима.

Душан Радаковић, извршни директор
Центра за заступање демократске
културе учествовао је на семинару
#RoseRothPrishtina у организацији
Парламентарне скупштине НАТО-а,
где је говорио о улози младих у
изградњи стабилног, демократског,
мултиетничког и мирног друштва.

@ facebook.com/natoparliamentaryassembly

ERASMUS+ PROJECTS` САЈАМ

КОНКУРС ЗА ПОСАО

СЕМИНАР
#ROSEROTHPRISTINA 

 



VISIT OF THE EMA STUDENTS

Овог месеца, НВО ACDC је покренула медијску кампању која има за
циљ да промовише позитивне приче о женама у правосуђу, полицији
и политици.
Погледајте приче Марије Мишковић, мастер правника, самосталног
правног сарадника Медицинског факултета и правног консултанта у
Канцеларији за бесплатну правну помоћ, и Инес Аљовић Михајловић,
председавајуће Одбора за заједнице у општини Звечан .

Директор Агенције за борбу против
корупције, Ил Буљешкај говорио је о
корупцији на Косову и механизмима за
њено сузбијање, улози Агенције и
сарадњи са осталим институцијама које
су задужене да спроводе мере у борби
против корупције, као и на који начин се
може пријавити.

Извршни директор НВО ACDC Душан
Радаковић учествовао је у јавној
расправи под називом „Коме треба
Заједница српских општина?“ коју су
организовали Грађанска иницијатива
Српски опстанак и Грађанска
иницијатива ЗА Зубин Поток.

Марија Недељковић је говорила о
интегрисаном правосуђу из угла младог
правника. Ова медијска емисија
настојала је да подигне свест о
укључивању младих у рад ОЦД и јавних
институција кроз стажирање и
волонтирање.

Извршни директор НВО ACDC Душан Радаковић
о процесу верификације диплома:

Медијско извештавање са конференције о
корупцији:

http://radiomitrovicasever.com/2022/10/27/zaustavljen-proces-verifikacije-diploma-koci-pravnike-da-konkurisu-za-pozicije-u-pravosudu/?fbclid=IwAR2Yn3dfTMNRdPo4ddngYyqSj9UiVjCVXSfUt4gOlqEbNold94HN2dWXS8s
https://www.facebook.com/VestiRTK2/videos/3285367131675120/
https://www.youtube.com/watch?v=Fu97EQ8Hk4k
https://www.youtube.com/watch?v=jL5mMFIak54
https://www.youtube.com/watch?v=L9NEjlvURU8
https://www.youtube.com/watch?v=NPhFyxmm7tQ
https://www.youtube.com/watch?v=ktf_zcEhVEg

