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Пројекат је подељен на две компоненте:

1) Анти корупција и учешће грађана у
процесима доношења одлука у
општинама са већински српским
ствановништвом и

2) подршка у спровођењу правде у
подручјима са већински српским
становништвом на Косову.

НВО ACDC је 9. новембра 2022. године организовала почетни догађај
како би представила наставак пројекта „Побољшање транспарентности
и владавине права у општинама са већински српским становништвом“,
који спроводи НВО ACDC у сарадњи са НВО АКТИВ, а финансира INL.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА

НОВЕМБ АР

Током догађаја, НВО ACDC и НВО Актив представиле су пројектне
активности које су спроведене и реализоване у протеклој години и
кораке планиране за наредни период имплементације 2022-2023.

https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1667910812.pdf
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1667910885.pdf


На састанку су представљене иницијативе спроведене након последњег
састанка Форума, као и закључци Омбудсмана у вези са налазима
извештаја цивилног друштва о људским правима на Косову за 2021.
годину.

САСТАНАК МРЕЖЕ ЖЕНА

И овог месеца настављена је имплементација пројеката који спроводе
млади из Звечана, Вучитрна, Србице и Ранилуга, који су добили грантове
у оквиру М4У пројекта.

Континуирани програм обуке на
албанском језику помаже тиму ACDC-а
да усаврши своје знање и вештине на
албанском. Програм је део гранта за
организациони развој, подржан од
стране KCSF програма “ЕЈА Косово”.

У оквиру пројекта Жене за жене
уједињене и оснажене,
наставили смо да организујемо
састанаке са чланицама Мреже
жена у циљу повезивања и
окупљања жена из различитих
институција на северу Косова,
размене искустава и повећања
повезаности.

ФОРУМ ЗА ДИЈАЛОГ ИОК И ОЦД

У Приштини је 16.
новембра одржан радни
састанак Форума за
дијалог Институције
Омбудсмана Косова и
организација цивилног
друштва.

M4Y



Заменица Омбудсмана Марија Радуловић
представила је рад и улогу Институције
Омбудсмана у промоцији и унапређењу
људских права. Медисјка емисија је део јавне
кампање коју спроводи НВО ACDC, а која има
за циљ да промовише Институцију
Омбудсмана Косова и повећа видљивост
институције у региону Митровице.

У трећој медијској емисији у оквиру јавне
кампање која има за циљ да оснажи жене из
невећинских заједница да учествују у
процесима доношења одлука и подигне
свест мушкараца о значају њихове
инклузије, говорио је Александар Рапајић.
Погледајте шта Александар каже о положају
жена на северу Косова.

Програмски менаџер ACDC-а Слободан
Стошић и програмска службеница Инес
Аљовић Михајловић представили су
наставак пројекта „Побољшање
транспарентности и владавине права у
општинама са већински српским
становништвом“ и говорили о активностима
које су спроведене у претходној години.

Програмски менаџер Слободан
Стошић учествовао је на семинару
"#OCDzajezičkaprava“ у организацији
Комуникације за развој друштва.
Догађај је окупио представнике
организација цивилног друштва које
се активно баве језичким правима
на Косову како би заједнички
дефинисали кораке деловања у
будућности и подржали Канцеларију
повереника за језике са јасно
дефинисаним улогама,
активностима и акцијама.

СЕМИНАР #OCDZAJEZIČKAPRAVA

 
Media ЕМИСИЈЕ

@ Facebook  CSD - Communication for Social Development

https://www.youtube.com/watch?v=Thqf1r1nUL4
https://www.youtube.com/watch?v=XEbMYCuKnCM
https://www.youtube.com/watch?v=b4g-E9AhiOU
https://www.facebook.com/csdkosovo/posts/6532712150088791
https://www.facebook.com/csdkosovo/posts/6532712150088791
https://www.facebook.com/csdkosovo/posts/6532712150088791


Спор око српских регистарских таблица почетком новембра покренуо је
масовне оставке Срба из косовских институција и изазвао велику
политичку кризу на северу Косова.

Током овог месеца, извршни директор ACDC-а Душан Радаковић и други
представници ОЦД из Северне Митровице састали су се са шефом
Канцеларије ЕУ на Косову Томашем Шуњогом како би разговарали о
актуелној политичкој ситуацији на северу Косова.

Александар Рапајић за РТС о
локалним изборима на северу
Косова које је расписала
председница Косова, заказани за
следећи месец

Александар Рапајић за Данас о ситуацији на северу
Косова након повлачења Срба из косовских
институција

Душан Радаковић за Косово онлајн
о одбијању припадника Регионалне
дирекције косовске полиције –
Север да спроведу одлуку
Приштине да издају упозорења
возачима који не поседују РКС
регистарске таблице

Прочитајте шта су извршни и програмски директор рекли
медијима о политичкој кризи на северу Косова.

Прочитајте цело саопштење на српском, албанском и енглеском језику.

SRB ALB ENG

Twitter @EUAmbKS
 

Заједно са другим ОЦД са Косова и из Србије, пружили смо
подршку директору НВО Актив, Миодрагу Милићевићу којег
је вербално и физички напао припадник специјалних
јединица Косовске полиције код Јариња на северу Косова.
 

https://www.kosovo-online.com/vesti/politika/radakovic-odluka-srpskih-policajaca-na-severu-je-potpuno-legitimna-3-11-2022
https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/5020544/aleksandar-rapaic-ibori-sever-kim.html
https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/5020544/aleksandar-rapaic-ibori-sever-kim.html
https://www.danas.rs/vesti/politika/analiza-milice-rakic-andric-za-dw-vakuum-na-severu-igra-na-vise-frontova/
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstenje-za-javnost-6
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstenje-za-javnost-6
https://www.acdc-kosovo.org/sq/vesti/njoftim-per-media-3
https://www.acdc-kosovo.org/vesti/press-release-4
https://twitter.com/EUAmbKS/status/1592885192917938176?fbclid=IwAR2gMBCm3Fk7kx3R_6n0zh2l-5zHKoV5Pf_iD42vecgBnpl5YvVQNRAfFXM

