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У јулу су потписани уговори о додели грантова са
младима у оквиру М4У пројекта, објављено је

истраживање о положају жена, настављена је кампања о
културолошкој различитости и још један пројекат је

успешно завршен.
 

Више о најновијим вестима и активностима у новом
издању билтена НВО ACDC

УВОД

ЈАВНА ДИСКУСИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА О ПОЛОЖАЈУ
ЖЕНА

НВО АCDC је 14. јула организовала јавну дискусију у оквиру пројекта „Жене за
жене – уједињене и оснажене“.

Током дискусије, представљено је истраживање које је имало за циљ да испита
перцепцију жена са севера Косова о њиховом положају у друштву и инклузији у
јавном животу. Поред резултата истраживања, разматране су и препоруке које
би могле утицати на побољшање положаја жена, као и начини за
превазилажење родних стереотипа и баријера. Панелисти су били Благица
Радовановић, НВО Санта Марија, Биљана Милошевић Јаредић, доктор клиничке
психологије и шеф Катедре за психологију Филозофског факултета и Инес
Аљовић Михајловић, пројектна службеница у НВО ACDC.



Истраживање је спроведено у оквиру
пројекта „Жене за жене – уједињене и
оснажене“, који спроводи Центар за
заступање демократске културе, а уз
подршку Реактор – Истраживање на делу и
њихових партнера кроз aкцију „Унапређење
родне равноправности кроз процес
приступања ЕУ“ .
Главни циљ овог истраживања јесте да
анализира положај жена на северу Косовa,
као и да детаљно представи колико смо,
као друштво, постигли успеха у
превазилажењу родних стереотипа и
баријера.

Током јула потписани су уговори о додели грантова са младим људима из
општина Звечан, Ранилуг, Вучитрн и Србица. У наредном периоду, уз помоћ
средстава добијених кроз пројекат „Општине за младе“, укупно 26 тимова имаће
прилику да кроз реализацију својих идеја унапреде своје општине и тиме
побољшају положај младих. Резултати пројеката ће се пратити и презентовати у
наредном периоду.

Потписани уговори о додели грантова у оквиру М4У про�екта

Пројекат "Општине за младе" је подржан од стране Јапанског фонда за
друштвени развој, Светске банке, Министарства за администрацију и локалну
самоуправу, а имплементирају га Фонд за развој заједница (CDF) и Центар за
заступање демократске културе (ACDC).

https://acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1657792329.pdf
https://acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1657792329.pdf
https://acdc-kosovo.org/publikacije/pub_1657792329.pdf


ЗАВРШНИ ДОГАЂАЈ ПРОЈЕКТА КОЈИ ПОДРЖАВА РЕАД

Конференција о културолошкој разноличитости одржана је 26. јула у
просторијама Приватног културног центра „Акваријус” у Северној Митровици.
На конференцији се говорило о културолошкој различитости и
интеркултуралним дијалогом у косовском друштву. Такође, током
конференције, НВО ACDC је представила пројектне активности у оквиру
пројекта „Подршка младим писцима у интеркултуралном дијалогу и
промовисање културолошке разноличитости“ који подржава READ. Панелисти
су били Миљана Дунђерин, Приватни културни центар „Акваријус“, Илда Крама,
музичарка и архитекта, и Љуљзим Хакај, суоснивач – НВО REC.

У јулу је НВО ACDC наставила
кампању за подизање јавне
свести и промовисање
интеркултуралне свести,
разумевања и поштовања
различитих култура и културних
израза. ACDC се обратио
истакнутим појединцима
различитог порекла са Косова
који су пренели специфичне
поруке о важности културолошке
различитости и односа међу
заједницама.



У оквиру пројекта „Оснаживање
институционалног одговора на
корупцију на северу Косова“
објављен је информативни видео
спот о Косовској агенцији за
борбу против корупције. 
ТВ спот пружа информације о
надлежностима и делокругу рада
Агенције, и доступан је на линку
испод.

LINK

МЕДИЈСКЕ ЕМСИЈЕ
У оквиру пројекта "Промовисање
међуетничког дијалога у локалној
самоуправи", који финасира
Националнa задужбина за демократију
а спроводи НВО АЦДЦ, емотивана је
емисија под називом "Јачање
механизама за заштиту мањинских
права", у којој су гости били Скендер
Садику, председник скупштине
Северна Митровица испред заједница,
и Александар Рапајић, програмски
директор АЦДЦ. који су разговарали о
проблмима са којима се сусрећу
припадници невећинских заједница у
општини Северна Митровица.

LINK 

У склопу пројекта "Побољшање
транспарентности и владавине закона у
општинама са већински српским
становништвом", који финасира Биро за
међународну сарадњу у борби против
наркотика и спровођења закона (ИНЛ),  
емотивана је емисија под називом
,"Синергија институција и НВО
сектора", у којој су гости били Душан
Радаковић, извршни директор АЦДЦ и
Инес Аљовић Михајловић, програмска
службеница. Разговарало се о
важности обављања стручне праксе
младих правника у оквиру косовског
система као и о потешкоћама и
препрекама са којима се млади
правници сусрећу.
LINK

LINK 

NewsMax
Adria

Инес Аљовић Михајловић, програмска
службеница учествовала је на конференцији
под називом „Интеграција правосуђа у
контексту дијалога Београда и Приштине и
приступ правди на Косову“ која је одржана у
Медија Центру у Београду 
На конференцији су представљени налази из
Извештаја бр. 3 о имплементацији и ефектима
Споразума о правосуђу “Интеграција српског
правосуђа у правосудни систем Косова у
контексту европских интеграција и дијалога
Београда и Приштине”.

Александар Рапајић, програмски
директор НВО ACDC био је
панелиста на догађају који је
организовала НВО АКТИВ.
Током догађаја, представљени су
налази истраживања "Попис
становништва из угла заједнице
косовских Срба“.

Medija Centar

ИНФОРМАТИВНИ СПОТ О РАДУ 
 КОСОВСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ

ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Поред тога, Инес је
написала текст под
називом
"Суочавање са
прошлошћу - дуг и
трновит пут", који је
објављен у билтену
Радне групе
Националног
конвента ЕУ за
Подглавље 35. У
свом тексту, Инес
се осврнула на
проблеме несталих
особа на Косову.

Nova.Rs

https://www.youtube.com/watch?v=X9DNMYKtdH0
http://regionalnirazvoj.org/upload/Plan/Documents/2022_07/Bilten_EU_Konvent_45.pdf?fbclid=IwAR2tP-7GjlBINpkPwfSSgfaN7YjMxJwCMxzsBq5-cTMudOxSpwLcJcpL0yg
https://acdc-kosovo.org/sr-latn/projekti/promovisane-meduetnickog-dijaloga-u-lokalnoj-samoupravi
https://www.youtube.com/watch?v=EAUDLX0mkXU
https://www.youtube.com/watch?v=liKXiqAxPpo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEhNWe2Jb5AhUFnf0HHQy-DDoQtwJ6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFg8hBQvaJOc&usg=AOvVaw18DvwDtkyG4SPlEStqOT_Z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEhNWe2Jb5AhUFnf0HHQy-DDoQtwJ6BAgKEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFg8hBQvaJOc&usg=AOvVaw18DvwDtkyG4SPlEStqOT_Z
https://www.youtube.com/watch?v=2_M6v2yIL8w
https://mc.rs/dogadjaji/integracija-pravosuda-u-kontekstu-dijaloga-beograda-i-pristine-i-pristup-pravdi-za-gradane-kosova/1366
http://regionalnirazvoj.org/upload/Plan/Documents/2022_07/Bilten_EU_Konvent_45.pdf?fbclid=IwAR2tP-7GjlBINpkPwfSSgfaN7YjMxJwCMxzsBq5-cTMudOxSpwLcJcpL0yg
https://youtu.be/OC_yO2KS_n0

