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У� простори�ама� Међународног� пословног� колеџа� у� Северно�� Митровици,� НВО
Центар� за� заступање� демократске� културе� (ACDC)� �е� 19.� ма�а� организовао� �авну
конференци�у� „Спречавање� корупци�е“.� На� конференци�и� се� говорило� о
институционалном� одговору� на� корупци�у� у� северним� општинама,� а� посебан
нагласак� �е�стављен�на�приступу�информаци�ама�од� �авног�знача�а�као�и�на�улогу
Институци�е�Омбудсмана�Косова�у�смањењу�корупци�е.�Панелисти�су�били�г.�Наим
Ћеља�,�Oмбудсман�Косова,�г.�Милош�Марковић,�суди�а�Основног�суда�у�Митровици
и�г.�Душан�Радаковић,�извршни�директор�ACDC-а.

ЈАВНА КОНФЕРЕНЦИЈА - ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ

МОБИЛНА ПРАВНА КЛИНИКА У ШТРПЦУ
 У� склопу� про�екта� “Иници�атива� за

образовање� против� породичног� и
сексуалног� насиља”,� NVO� ACDC� у
Штрпцу� je� организовала� активност
ко�а� �е� имала� за� циљ� да� подигне
свест� грађана� о� проблемима� родно
заснованог� и� породичног� насиља,
као� и� да� пружи� неопходне
информац�е�о�коришћењу�бесплатне
правне� помоћи� за� жртве� насиља.
Про�екат�спроводи�Центар�за�правну
помоћ�и�регионални�разво��(CLARD)�у
сарадњи� са� Косовским� институтом
правде� и� НВО� Центар� за� заступање
демократске�културе�(ACDC).

https://www.youtube.com/watch?v=6ngkotJRa1c&feature=emb_title


Последњег�дана�ма�а,�НВО�Центар� за
заступање� демократске� културе� ‒
ACDC� организовала� �е� �авну� дискси�у
са� младим� правницима.� Дискуси�а� �е
имала� за� циљ� да� представи� младе
приправнике� у� Основном� суду� у
Митровици,� и� представи� њихово
искуство� у� правосудним
институци�ама,� потешкоће� са� ко�има
се� суочава�у� због� разлика� у
правосудним� системима� и� начине� за
њихово� превазилажење.� У� �авно�
дискуси�и� учествовали� су� стажисти
Милена� Митровић,� Бо�ана� Србљак� и
Велиша�Вучуровић.
Дискуси�а� �е� део� про�екта
„Побољшање� транспарентности� и
владавине� закона� у� општинама� са
већински� српским� становништвом“,
ко�и�финансира�ИНЛ,�а�спроводи�НВО
АЦДЦ�у�партнерству�са�НВО�АКТИВ.

Стажисти� ангажовани� на� про�екту
"Побољшање�транспарентности�и�владавине
закона� у� општинама� са� већински� српским
становништвом"� током� овог� месеца� су
спроводили� иници�алне� активности� и
припремали� предмет� за� симулаци�у� суђења
ко�е�ће�бити�организовано�у��уну�у�Основном
суду�у�Митровици.

ЈАВНА ДИСКУСИЈА СА СТАЖИСТИМА 

ПРИПРЕМЕ ЗА СИМУЛАЦИЈУ СУЂЕЊА

NVO� ACDC� �е� потписала� меморандуме� о
разумевању� са� општинама� на� северу,
(Лепосавић,� Звечан,� Зубин� Поток� и
Северна� Митровица).� Меморандум� о
разумевању��е�потписан�у�оквиру�текућих
и� будућих� про�еката� ко�и� се� односе� на
унапређење� рада� општине,� као� и
институци�а�ко�е�су�у�њено��надлежности.

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ СА СЕВЕРНИМ
ОПШТИНАМА

Извршни� директор� NVO� ACDC,� Душан
Радаковић� и� НВО� Санта� Мариа
потписали�су�Меморандум�о�разумевању
у�оквиру�текућих�про�екта�ко�и�се�односе
на� промовисање� и� подршку� женских
права.

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ ПОТПИСАН СА НВО САНТА
МАРИА

https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/projekti/pobolsane-transparentnosti-i-vladavine-zakona-u-opstinama-sa-vecinski-srpskim-stanovnistvom
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/projekti/pobolsane-transparentnosti-i-vladavine-zakona-u-opstinama-sa-vecinski-srpskim-stanovnistvom


Извршни� директор� NVO� ACDC,� Душан
Радаковић,�срео�се�са�амбасадором�САД
на� Косову,� господином� Џефри�ем� М
Ховениером�ко�и� �е�био�на� свом�првом
општинском� путовању� ван� Приштине.
Током� овог� путовања,� амбасадор
Ховениер� се� састао� и� са
представницима� других� невладиних
организаци�а� како� би� разговарали� о
тренутно�� ситуаци�и� у� Митровици� и
њено��будућности.

У�ма�у� �е� завршен�процес� аплицирања
за� грантове�од� 4.000�до� 15.000�долара.
Неформалне� групе� младих� су
аплицирале� за� про�екте� ко�и� помажу
за�едници.� Током� процеса
аплицирања,� наши� тренери� су
одржавали� редовне� консултаци�е� са
учесницима� и� помагали� им� у� процесу
писања.� Ова�� про�екат� се� спроводи� у
десет�општина�на�Косову,�а� NVO� ACDC
�е� задужена� за� општине� Вучитрн,
Србица,�Звечан�и�Ранилуг.

M4Y

У� оквиру� про�екта� „Олакшавање� приступа� правосуђу� и� промовисање� људских
права�у�региону�Митровице“,�подржаног�од�УНМИК-а,�одржана� �е�обука�на�тему
родне� равноправности� са� општинским� службеницима� за� људска� права/пол/
недискриминаци�у/за�еднице/повратак� из� општине� Јужна�Митровица,� Србица� и
Вучитн.

Као�део�про�екта�"Промовисање�међуетничког�ди�алога�у�локално��самоуправи",
NVO�ACDC��е�спровела�низ�тренинга�са�члановима�Одбора�за�за�еднице�у�Северно�
Митровици,�укључу�ући�представнике�општина�и�цивилног�друштва.�Циљ�обуке��е
био� оснаживање� Комитета,� обучавањем� његових� чланова� о� управљању
про�ектним�циклусом,�заговарању�и�контакту.

ТРЕНИНЗИ

Од� следећег� месеца,� NVO� ACDC� ће� започети� �авну� кампању� ко�а� има� за� циљ
подизање� �авне� свести� и� промовисање� интеркултуралне� свести,� разумевања� и
поштовања�различитих�култура�и�културних�израза.

МЕДИЈСКА КАМПАЊА ПРОМОЦИЈА КУЛТУРОЛОШКЕ
РАЗНОЛИКОСТИ

ПОСЕТА АМЕРИЧКОГ АМБАСАДОРА



Мирослав�Марковић��е
посебан�акценат�ставио�на
чињеницу�да�нестали
мора�у�представљати
основ�помирења�две
стране,�да�они�треба�у�бити
мост�између�правде�и
помирења,�мост�ко�и�це
спо�ити�свести�и
раздво�ити�злобу,�и�ко�и�це
служити�као�подсетник
патње�и�несреће�ко�а�никад
више�не�треба�да�се
понови.

Слободан� Машић,� писац� са
Косова,� написао� �е� оп-ед� о
изазовима� са� ко�има� се� млади
суочава�у�у�књижевности.

АУТОРСКИ ТЕКСТОВИ О ИЗАЗОВИМА
МЛАДИХ У КЊИЖЕВНОСТИ И

ПРОМОЦИЈИ ЧИТАЊА

Млада� песникиња� са� севера
Косова,� Анђела� Вири�евић,� у
тексту� под� насловом� „Млади� и
књижевност:�Очување� истори�е
кроз� поези�у“� писала� �е� о� томе
шта�мотивише�младе�песнике�са
севера� Косова,� где� доби�а�у
инспираци�у� и� ко�е� су� теме
њихових�песама.

ЈАВНИ ПОЗИВ И ТЕКСТОВИ О ПИТАЊИМА
НЕСТАЛИХ ЛИЦА

У� ма�у� �е� NVO� ACDC� покренула� конкурс� за
писање�у�ко�ем�се�позива�у�аутори�да�напишу
текст� како� би� промовисали� регионално
помирење� и� бавили� се� питањем� несталих
особа� у� сукобу� на� Косову.� На�успешни�и
текстови�об�ављени�су�на�са�ту�НВО�АЦДЦ.

Лулзим�Хака�,�суоснивач
РЕЦ-а,�скренуо��е�пажњу�на
важност�решавања�питања
несталих�особа�као��едан
од�главних�стубова
суочавања�са�прошлошћу,
и�о,�несумњиво,
неизбежно��укључености
релевантних�институци�а
ко�е�могу�допринети
решавању�овог�проблема.

Силвана�Маринковић,
координаторка�Удружења
несталих�и�киднапованих
из�Грачаница,�се�осврнула
на�чињеницу�да�су�бол�и
патња�сваке�породице
исти.�У�тексту�ко�и��е�пред
вама�Силвана�Маринковић
ће�вас,�из�првог�лица
�еднине�и�сво�е�личне
песпективе,�позвати�на
у�едињење,�на�за�едничку
борбу�зарад�боље
будућност�и�срећни�ег
суживота�будућих
генераци�а.

Драгана�Живковић,
чланица�Удружења
несталих�на�Косову,�се
осврнула�на�право
помирења�ко�е�се�базира
на�опросту,�на�право
разоткривања�истине,�на
у�едињење�како�би�правда
победила,�на�борбу�за
незаборав�и�истину�без
обзира�на�то�ком�се�Богу
молимо�и�ко�им�се��езиком
служимо.�

Про�екат�Подршка�младим
писцима�у�интеркултуралном
ди�алогу�и�промовисање
културолошке�различитости�
�подржан��е�од�стране�про�екта
ко�и�финансира�ЕУ�Регионална
мрежа�за�културну�разноликост�‒
READ

https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/mladi-i-knjizevnost-ocuvanje-istorije-kroz-poeziju
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/op-ed-izazovi-mladih-u-knjizevnosti
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/op-ed-covek-ne-moze-oprostiti-samo-ono-sto-ne-zna
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/vreme-je-za-institucionalne-akcije
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/bol-je-bol-bez-obzira-na-nacionalnost-i-pripadnost
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/op-ed-proces-pomirenja-secanje-na-nestale

