
12.��ануара�2022,�званично�jе�отворена
канцеларциjа� ACDC-а� у� Београду.
Отварање� канцелариjе� има� за� циљ
�ачање�регионалне�сарадње.�Извршни
директор� АЦДЦ-а,� Душан� Радаковић
нада� се� да� ће� регионални� приступ
бити� jош� бољи� и� да� ће� допринети
побољшању� ефикасности� и� утицаjа
ACDC� на� регионалном� нивоу.
Отварање�канцелари�е�у�Приштини�се
очекуjе�почетком�фебруара.

После� неколико� година� у� наш� тим� се
вратио� Рапаjић� Александар,� сада� на
позициjи�програмског�директора.�

ЈАНУАР
2022

НОВ ПРОЈЕКАТ
Нов� проjекат,� под� називом� Жене� за
жене� -� уjедињене� и� оснажене� �е� почео
овог� месеца.� Општи� циљ� �е� оснажити
жене� ко�е� долазе� из� невећинских
за�едница� и�живе� на� северу� Косова� да
учеству�у� у� процесима� доношења
одлука� и� подићи� свест� међу
мушкарцима� о� важности� њиховог
укључивања.� Тачниjе,� дугорочни� циљ
проjекта� �е� промовисање� и� подршка
укључивању� већег� броjа� жена� у
правосуђе,� полициjу� и� политику.� Ова�
про�екат,� ко�и� спроводи� АЦДЦ,
подржали�су�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.
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ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА У БЕОГРАДУ

Александар� �е� дипломирани� правник
ко�и� �е� преко� 20� година� активни� члан
цивилног� друштва� и� има� дугогодишње
искуство� на� пољима� помирења� и
транзиционе�правде,�до�недавно� jе�био
преседаваjући� Саветодавног� већа� за
заjеднице,� активно� се� бавио� правима
невећинских�заjедница�на�Косову�и�има
искуства� у� многим� другим� областима.
Његово� искуство� биће� кључно� за� даљи
напредак�ACDC�у�будућем�периоду.

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/sr-latn/projekti/zene-za-zene-ujedinene-u-moci
https://acdc-kosovo.org/


У��ануару�2022,�емитована��е�ТВ�емисиjа
посвећена�имовинским�проблемима�на
Косову.� Извршни� директор� ACDC,
Душан� Радаковић� �е� говорио� о
проблемима� са� ко�има� се� расељена
лица� суочава�у� као� и� о� недавно
отвореном�саjту�imovinakosovo.org�ко�и
има� за� циљ� да� помогне� свима� ко�и
има�у� проблем� да� остваре� имовинско
право�на�Косову.

Чланови� заговарачке� платформе� Емпирика,� укључу�ући� Центар� за� заступање
демократске� културе� издали� су� за�едничко� саопштење� и� изразили� дубоку
забринутост�због�последица�нових�антиковид�мера�ко�е� jе�увела�Влада�Косова�у
вези�са�условима�за�улазак�на�Косово,�а�ко�и�су�ступили�на�снагу�22.� �ануара�2022.
године.�Цело�саопштење��е�доступно�на�нашем�веб�са�ту.

19.� �ануара� ACDC� �е�организовао�тренинг
под�називом�„Поштовање� �езичких�права
на� Косову”� као� део� про�екта
"Олакшавање� приступа� правосуђу� и
промовисање� људских� права� у� региону
Митровице".�Предавач��е�била�Гђа.�Ивана
Павловић,� виша� службеница� за� разво�
институционалних� капацитета� у
канцелари�и�повереника�за��езике.�
Гђа.� Павловић� �е� учеснике� упознала� са
радом�канцелари�е�повереника�за� �езике
и�дискутовала�о�важности��езичких�права
за� све� за�еднице� на� Косову.� Практични
део� тренинга� обухватао� �е� одво�ене
групне�дискуси�е�и�презентаци�е�на�теме:
Проблеми�у�употреби�службених� �езика�у
институци�ама� Косова� и� Језичка� права� ‒
људска�права.�

У�оквиру�реализаци�е�мандата�Агенци�е
за� унапређење� транспарентности� и
сарадње� са� свим� спољним� актерима,
директор� Агенци�е� за� борбу� против
корупци�е� г.� Yлл� Булешкаj� састао� се� са
представницима� невладиних
организаци�а� на� Косову,� чи�а� �е� област
деловања� против� корупци�е,� заштита
узбуњивача�и�сукоб�интереса�ко�и�има�у
посебну�улогу.�Извршни�директор�ACDC,
Душан�Радаковић,�присуствовао��е�овом
састанку.

ТРЕНИНГ О ЈЕЗИЧКИМ ПРАВИМА

РТС ТВ ЕМИСИЈАСАСТАНАК СА ДИРЕКТОРОМ ААК
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У� оквиру� про�екта� „Општина� за� младе
(М4Y)“� Центар� за� заступање� демократске
културе� �е� 19.� �ануара�одржао�састанке�са
градоначелницом� општине� Ранилуг
госпођом� Катарином� Ристић� Илић,
градоначелнком� општине� Србица,
господином� Фадиљом� Нуром� и
градоначелнком� општине� Вучитрн
господином�Феритом�Идризи�ем.

www.acdc-kosovo.org

Програмски� директор� Александар
Рапа�ић�и�менаџер�про�екта�Слободан
Стошић� гостовали� су� на� Ради�у
Контакт� плус.� Они� су� представили
"M4Y"� и� позвали� младе� да� се
придруже�про�екту.

Про�екат�"М4Y"�тренутно�се�спроводи
у� 10�општина�широм�Косова,� а�АЦДЦ
�е� задужен� за� четири� -� Звечан,
Ранилуг,�Вучитрн�и�Србица.

САСТАНЦИ СА ГРАДОНАЧЕЛНИЦИМА
РАНИЛУГ, СРБИЦА И ВУЧИТРН Радио Контакт Плус

"Млади�људи�увек�има�у�добре�иде�е,
само� их� треба� спровести� у� дело,
потребан� им� �е� неко� да� им� пружи
зама�ац.� Зато� �е� про�екат� ко�и
спроводи� Центар� за� заступање� и
демократску� културу� ту� да� свима
њима� пружи� подршку� и� да� за�едно
реализу�емо� праве� ствари",� рекли� су
госту�ући� у� Јутарњем� програму� РТК2
Александар� Рапа�ић� и� Слободан
Стошић� док� су� представљали
про�екат�„Општине�за�младе�(М4Y)“.

Јутарњи програм РТК2

Про�ектни�тим� �е�искористио�прилику�да
градоначелнике� упозна� са� сврхом� и
циљевима� про�екта� као� и� да� обезбеди
сарадњу� општина� за� имплементаци�у
про�екта.��

Госпођа� Катарина� Ристић� Илић� �е
потврдила� подршку� општине.� Гдин.
Фадиљ� Нура� �е� изразио� спремност� и
отвореност� општине� ка� оваквом
про�екту,� док� �е� градоначелник� Идризи
такође�изразио�велико�интересовање�за
про�екатне�активности.

МЕДИЈСКА ГОСТОВАЊА
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ЈАВНА ДЕБАТА
МЕДИЈАЦИЈА КАО ПРАВНИ МЕХАНИЗАМ

www.acdc-kosovo.org

Током� овог� месеца,� АЦДЦ� �е� наставио� са
кампањом�информисања�и�мобилизаци�е
са� студентима� из� Звечана,� Србице,
Ранилуга�и�Вучитрна.
Главни�циљ�про�екта� „Општине� за�младе
(М4Y)“��е�да�оснажи�младе�да�у�потпуности
учеству�у� у� планирању� и� спровођењу
локалних� друштвено-економских
активности.� Кроз� различите� активности
изградње�вештина,�волонтирања�и�обуке,
про�екат� ће�младима� пружити� неопходне
вештине� да� ефикасно� осмисле� и
имплеменра�у� про�екте� за� разво�
за�еднице�ко�е�ће�водити�млади.
Про�екат�М4Y�финансира� Јапански�фонд�за
соци�ални� разво�� при� Светско�� банци,� са
Министарством�за�администраци�у�локалне
самоуправе� као� имплементационом
агенци�ом� и� Фондом� за� разво�� за�еднице
као�имплементационим�партнером.

Последњег� дана� у� �ануару,� Центар� за
заступање� демократске� културе� -� ACDC� �е
организовао��авну�дебату�у�склопу�про�екта
„Побољшање� транспарентности� и
владавине�закона�у�општинама�са�већински
српским� становништвом“.� Дебата� се
фокусирала� на� правним� механизмима� и
законским� регулативама� ко�и� су� доступни
грађанима�Косова.�Панелисти�су�били�Инес
Аљовић,� правница� и� службеница� за
случа�еве� меди�аци�е� и� Ментор� Бо�а,
председник� коморе� меди�атора� региона
Митровице.� Про�екат� "Побољшање
транспарентности� и� владавине� закона� у
општинама� са� већински� српским
становништвом"� финансира� ИЛН,� а
спроводи�ACDC�у�сарадњи�са�НГО�АКтив.

M4Y -  КАМПАЊА ИНФОРМИСАЊА
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