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Јунско издање билтена садржи најновије вести,
догађаје и активности спроведене од стране ACDC-а.
Два пројекта су успешно приведена крају, завршено је
тромесечно стажирање младих правника у Основном
суду у Митровици, покренута је медијска кампања која
промовише културолошку различитост, док су уличне
активности широм Косова настављене у циљу
пружања бесплатне правне помоћи грађанима. 

УВОД

Kонференција о људским правима, уједно и завршни догађај пројекта
„Олакшавање приступа правосуђу и промовисање људских права у региону
Митровице“ који подржава УНМИК, одржана је 21. јуна у просторијама
Међународног пословног колеџа у Митровици. Панелисти су били господин
Jerome Bouyjou, шеф одељења за људска права УНМИК-а, госпођа Марија
Радуловић, заменица Омбудсмана Косова, и господин Љубиша Башчаревић, из
канцеларије Савета Европе у Приштини. Циљ конференције био је да се
истакне значај поштовања људских права.

У свом уводном говору, Душан Радаковић, извршни директор невладине
организације ACDC, представио је резултате и достигнућа пројекта, док су
панелисти представили рад својих институција и разговарали о националним и
европским/међународним стандардима људских права и њиховој примени.

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА „ОЛАКШАВАЊЕ ПРИСТУПА
ПРАВОСУЂУ И ПРОМОВИСАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У РЕГИОНУ

МИТРОВИЦЕ“



Кроз различите активности,
пројекат „Олакшавање
приступа правосуђу и
промовисање људских права у
региону Митровице“ који
финансира УНМИК, имао је за
циљ да побољша услове рада
у Основном суду у Митровици
и повећа капацитете за
промоцију људских права у
региону Митровице.

Инфографика приказује
достигнућа пројекта од
септембра 2021. до јуна 2022.
године.

ДОСТИГНУЋА
ПРОЈЕКТА

НВО ACDC је у јуну организовала тренинг са
општинским службеницима за људска права,
родну равноправност, недискриминацију,
заједнице и повратак из општина на северу
Косова на којем су учесници имали прилику да се
ближе упознају са основним појмовима родне
равноправности, међународним стандардима, као
и са Законом о равноправности полова. Тренинг
је одржала Марија Радуловић, заменица
Омбудсмана.

ТРЕНИНГ СА ОПШТИНСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА СА 
СЕВЕРА КОСОВА

 

Конференција "Суочавање са прошлошћу
- несталe особе" одржана је 13. јуна у
просторијама НВО ACDC. Панелисти су
били г.Негован Маврић и гђа. Силвана
Маринковић, координатори Удружења
несталих лица, г. Аид Церкини, члан
Ресурсног центра несталих лица, и гђа.
Инес Аљовић Михајловић, програмска
службеница у ACDC.

"СУОЧАВАЊЕ СА ПРОШЛОШЋУ - НЕСТАЛЕ
ОСОБЕ"

Циљ конференције био је да се истакне значај решавања питања несталих лица
на Косову и представе резултати пројекта"Суочавање са прошлошћу и
помирење на Косову кроз подизање свести о питању несталих особа", који
спроводи НВО ACDC.

https://www.youtube.com/watch?v=6VTmEyBf_l4
https://www.acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1655727778.pdf


Невладина организација ACDC је у јуну покренула медијску кампању у којој
учествују грађани са Косова који су послали поруку о културолошкој
различитости. Прочитајте поруке Слободана, Љуљзима и Илде.

Кампања коју подржава READ има за циљ да подигне свест јавности и
промовише разумевањe и поштовање различитих култура и културних израза. 

Ерзен Исуфи, ментор волонтер, лиценциран од
стране Министарства културе, омладине и
спорта, написао је ОП-ЕД о промоцији читања.
Он се у свом тексту осврнуо на културу читања
на Косову, истичући важност мотивисања
младих да читају као један од пресудних
фактора за повећање њиховог учинка у учењу и
професионалног развоја. 

ОП-ЕД

МЕДИЈСКА КАМПАЊА О КУЛТУРОЛОШКОЈ РАЗЛИЧИТОСТИ

ТВ ЕМИСИЈА

Радмила Петровић, млада песникиња из Србије
која је боравила у Приштини у оквиру READ
резиденционалног програма и Слободан
Машић, писац са Косова, говорили су о својим
искуствима у промоцији читалачке културе,
изазовима, успесима и регионалној сарадњи.

Емисија је део пројекта Подршка младим писцима у интеркултуралном дијалогу
и промовисање културолошке различитости који спроводи НВО ACDC а
подржава ЕУ пројекат Регионална мрежа за културну разноликост READ који
имплементира Гетхе Институт Скопје као водећи партнер заједно са још 5
партнерских организација из региона. Циљ READ пројекта је промоција
интеркултуралних вештина читања и демократских вредности кроз читалачку
културу.

Комисија за одабир грантова у оквиру пројекта Општине за младе М4У се
састала током јуна како би оценила пристигле апликације и одабрала пројекте
за имплементацију. Током наредних месец дана очекује се потписивање
уговора и почетак реализације пројекта.

M4Y

https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/op-ed/op-ed-promovisanje-citanja-na-kosovu
https://www.youtube.com/watch?v=N_SDodjd5BM
https://www.acdc-kosovo.org/images/news/news_OlbPv1CTem3T.jpg
https://www.acdc-kosovo.org/images/news/news_CBIrZ6PK7C9U.jpg
https://www.acdc-kosovo.org/images/news/news_zHUg9hI8fB3T.jpg


Четврта јавна расправа у оквиру пројекта
"Оснаживање институционалног
одговора на корупцију на северу Косова"
одржана је 27 јуна.

Панелисти су били г. Висар Пребреза са
Kallxo.com, који такође сарађује са БИРН
Косово, г. Зоран Гавриловић из Бироа за
друштвена истраживања – БИРОДИ из
Београда и гђа. Јована Филиповић,
адвокатица из Грачанице

 

ЧЕТВРТА ЈАВНА РАСПРАВА

МОБИЛНА ПРАВНА КЛИНИКА-
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ ЗА

ЖРТВЕ НАСИЉА
У јуну су у Зубином Потоку и
Грачаници организоване
уличне акције - "Мобилна
правна клиника", са циљем да
се подигне свест грађана о
проблемима родно заснованог
и насиља у породици, као и да
се пруже неопходне
информације о коришћењу
бесплатне правне помоћи за
жртве насиља. 
Пројекат “Иницијатива за
образовање против породичног
и сексуалног насиља” спроводи
Центар за правну помоћ и
регионални развој у сарадњи са
Косовским институтом правде
и НВО Центар за заступање
демократске културе (ACDC)

На састанку се говорило о корупцији на Косову и
у региону, са посебним фокусом на корупцију у
локалним и правосудним институцијама. 

Ова једнодневна активност ће
бити настављена и у осталим
општинама на Косову са
циљем подизања свести
грађана о значају превенције
и борбе против родно
заснованог насиља како би се
заштитиле жене као
најугроженија група.

https://www.youtube.com/watch?v=x9Cydz9qFqc
https://www.youtube.com/watch?v=x9Cydz9qFqc


Извршни директор НВО ACDC, Душан Радаковић за РТС о
енергетском споразуму и трафостаници „Валач“.

У сарадњи са НВО ACDC, представници
Косовских специјализованих већа
одржали су информативну сесију на
којој су представили рад и мандат већа.
Инфо сесији су присуствовали
правници и други грађани који су имали
прилику да се упознају са радом
Косовских специјализованих већа и
улогом Институције Омбудсмана КСВ-
а.

ИНФО СЕСИЈА

Стажисти ангажовани на пројекту
„Побољшање транспарентности и
владавине закона у општинама са
већински српским становништвом", који
финансира ИНЛ, су 29. јуна одржали
симулацију суђења у Основном суду у
Митровици чиме су завршили
тромесечни приправнички стаж.
Суђење је припремљено уз помоћ
судија Основног суда у Митровици. Ова
активност је пружила стажистима
прилику да покажу вештине и знања
која су стекли у раду са судијама и
другим судским особљем.

СИМУЛАЦИЈА СУЂЕЊА

https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/4865429/beograd-pristina-kim-trafostanica-valac.html
https://www.youtube.com/watch?v=cTn9RYqOBk8

