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ACDC је ��. новембра организовао тренинг под
називом „Увод у људска права“. Предавач је био бивши
Омбудсман, г. Хиљми Јашари. Главни циљ тренинга је
био да се повећа знање и разумевање учесника о
људским правима, раду ОиК-а и сарадњи младих
правника и организација цивилног друштва са
институцијом Омбудсмана.

„Увод у људска права“ је први у низу едукативних
тренинга који ће се реализовати као део активности
пројекта „Олакшавање приступа правосуђу и
промовисањељудских права у регионуМитровице“, који
финансира УНМИК.

ТРЕНИНГ „УВОД УЉУДСКА ПРАВА“

У Приштини је одржан први састанак Форума за дијалог
између Институције Омбудсмана Косова и организација цивилног
друштва. ЦиљФорумабио је остваривање блиске сарадње на пољу
идентификовању изазова и кршењуљудских права на Косову, као
и развијање заједничких активности у циљу промоције и заштите
људских права на Косову. ACDC је представљао Душан Радаковић,
који је био један од панелиста овог Форума и представио је улогу
цивилног друштва у одбрани и поштовањуљудских права.

ФОРУМ ЗА ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Почетком новембра,
ACDC је организовао
конференцију под називом
„Млади правници са Косова и
Србије“. На конференцији се
говорило о значају Правних
клиника на територији Косова и
Србије, као и како пренети
знање и створити синиергију у
корист програма бесплатне
правне помоћи. Панелисти су
били адвокати и правни
сарадници са Косова и Србије.

КОНФЕРЕНЦИЈА „МЛАДИ ПРАВНИЦИ СА КОСОВА И СРБИЈЕ“
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https://www.youtube.com/watch?v=U_zA06dVGig
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Задњегданановембраодржана јефиналнаконференцијауоквирупројекта„ЈачињезаштитеимовинскихправанаКосову“.
Главни циљ конференције је био подизање свести о имовинским проблемима на Косову и стварање синергије између институција,
организацијаиексператакојисебавеовимпроблемом.ПанелистисубилиМаријаМишковићизагенцијезабесплатнуправнупомоћ,
Душко Челић, професор Правног факултета, као и правници Драгутин Ненезић и Милан Антонијевић. Престављени су и резултати
истраживања које су спровели ACDC и партнерска организација Центар за друштвени дијалог и регионалне иницијативе (CDDRI) о
имовинскимпрблемимасакојимасусесусреталиграђани.

Вебсајтwww.imovinakosovo.org, отворенодстранеACDC, презентован јенаконференцији.Сајт јепокренуткакобисепомоглосвима
онимакојиимајупроблемасаостваривањемсвојихимовинскихправанаКосову.Вебсајтсадржиинформацијеодоступнимправним
механизмимазарешавањеимовинскихпроблема,каоиинформацијеопрограмимабесплатнеправнепомоћи.

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ИМОВИНСКИ ПРОБЛЕМИНА КОСОВУ“
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ACDC је ��. новембра присуствовао CSCF конференцији
Достигнућа и перспективе, коју је организовао CBM. Један од
закључака и предлога изнетих током конференције био је да је
међуетничка и међуопштинска сарадња кључна за будућност
Косова, док су донатори охрабрени да узму у обзир локалне
потребе приликом креирања позива за подношење предлога.

Након конференције, OCD су имале прилику да промовишу и
представе резултате свог рада на сајму, као и да се повежу са
другима и остваре непосредну комуникацију са донаторима и
осталим посетиоцима. На штанду ACDC биле су изложене бројне
публикације и промо материјали који су привукли пажњу
присутних.

CSCF КОНФЕРЕНЦИЈА И САЈАМ
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ACDC је ��. новембра ����,
организовао конференцију под називом
„Састанак чланова Адвокатских комора
Београда и Приштине ". Циљ конференције
је био да се заговара на размени
информација и сарадњи између Комора, са
посебним освртом на имовинска права на
Косову.Панелистинаконференцијисубили
ДрагутинНенезић, члан Адвокатске коморе
Србиј, Немања Компировић, млади адвокат
из Србије, Небојша Влајић, члан Адвокатске
коморе Косова, Предраг Миљковић, члан
Авокатске коморе Косова и Осман Хаволи,
бивши председник Адвокатске коморе
Косова.

КОНФЕРЕНЦИЈА„САСТАНАК ЧЛАНОВА АДВОКАТСКИХ КОМОРА БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ"
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У оквиру пројекта „M�Y Општине за младе - Оснаживање
омладине кроз грађанско ангажовање", ��. новембра, у хотелу
Нартел у Приштини, Фонд за развој заједнице (CDF) је организовао
координациони састанак са пројектним тимом, члановима и
тренерима. Током овог једнодневног уводног састанка,
представници партнерске организације дали су преглед
пројектних активности везаних за тренинге, план рада, рокове,
одговорности и очекивања пре него што пројекат крене са
реализацијом. M�Y пројекат је грант добијен од Јапанскогфонда за
социјални развој (JSDF) којим руководи Светска банка.

M�Y - УВОДНИ САСТАНАК
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http://www.imovinakosovo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EWlH0sdxaSw
https://www.youtube.com/watch?v=7HLKTWSfT1Y
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У новембру ����, у оквиру пројекта „Оснаживање институционалног одговора на корупцију
на северу Косова“, ACDC је почео са активностима чији је циљ јачање институционалне свести и
знање о корупцији, као и промовисање и подстицање активности у спречавању и борби противње.
Током овог месеца одржане су три фокус групе на тему корупција на северу Косова. Такође,
објављен је онлијн анкетни упитник на српском и албанском језику, који је имао за циљ да истражи
ставове и перцепције грађана о присутности корупције на северу Косова. Анализа истраживања
биће представљена у децембру.

Овај грант је подржан од стране „Програма цивилног друштва за Албанију и Косово“, који
финансира Министраство спољних послова Норвешке и управља Косовска фондација за цивилно
друштво (КЦСФ) у партнерству са Партнери Албанија за промене и развој (ПА).

АНТИ-КОРУПТИВНЕ АКТИВНОСТИ


