
www.acdc-kosovo .orgwww.acdc-kosovo .org

20222022

#24

Cika Jovina 3, North Mitrovica
Prote Mateje 48, Belgrade
Fehmi Agani 168/5, Prishtina

office@acdc-kosovo.org
ngoacdc@gmail.com

БИЛТЕНБИЛТЕН

https://www.facebook.com/Ngoacdc
https://www.instagram.com/ngo_acdc
https://twitter.com/ngo_acdc
https://www.youtube.com/channel/UC0ZcHcuqhL-nNG8FdK3AJSw


НВО ACDC је подржала иницијативе у сва три мултиетничка насеља у
северној Митровици у циљу успостављања пријатељског и одрживог
окружења за различите заједнице. Пројекти ће користити свим групама,
а посебан нагласак стављен је на културу, омладину и децу. Ове мале
иницијативе показују локалним заједницама да својим учешћем можемо
побољшати услове живота свих заједница.

Општи циљ пројекта „Промовисање међуетничког дијалога у локалној
управи“ је да олакша међуетничку сарадњу међу заједницама у општини
Северна Митровица.

ЛОКАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ У МУЛТИЕТНИЧКИМ НАСЕЉИМА У МИТРОВИЦИ
 

У оквиру пројекта „Промовисање међуетничког дијалога у локалној
управи“ који финансира Национална задужбина за демократију,
подржана су три мала пројекта у мултиетничким окрузима Митровице.

Локалне пројектне иницијативе које се баве потребама локалних
заједница развиле су и покренуле заједнице уз подршку одбора
заједница и локалних представника.

У Бошњачкој је реновирано
спортско игралишта која користе
младе жене из свих заједница.

У Микронасељу је изграђено
дечије игралиште у оквиру зграде
које користе социјално угрожене
породице.

Рад Дома културе у Брђанима подржан је кроз набавку потребне
опреме.



Пројекат Жене за жене – уједињене и оснажене, који спроводи Центар за заступање
демократске културе (ACDC), подржан је од стране Реактора – Истраживање на делу и
њихових партнера кроз Акцију „Унапређење родне равноправности кроз процес
приступања ЕУ“. Ову акцију финансира Европска унија, а суфинансира Шведска.
Садржај ове публикације је искључива одговорност НВО ACDC и не одражава нужно
ставове Европске уније или Шведске.

ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА
 

Јелена Савић, менаџерка Пословног
центра у Звечану и сарадница на
пројектима НВО "Санта Мариа",
говорила је о положају жена на северу
Косова. Емисија се реализује у оквиру
медијске кампање чији је циљ
оснаживање жена из невећинских
заједница да учествују у процесима
доношења одлука и подизање свести
мушкараца о значају њихове инклузије.

ПОТПИСАН УГОВОР О ГРАНТУ

Поводом обележавања
Међународног дана људских
права, НВО ACDC је организовала
уличну акцију у Јужној Митровици
са циљем ширења информација и
свести о УДХР-у и улози и
надлежностима Институције
Омбудсмана у унапређењу и
заштити људских права и
слобода.
Активност је спроведена у оквиру
пројекта„Даља подршка приступу
правосуђу и људским правима у
региону Митровице“ који
финансира УНМИК.

ТВ ЕМИСИЈА

НВО ACDC је била међу 20
добитника гранта који су
потписали уговоре са Центром за
обуку и ресурсе у заступању
(АТРЦ).

Пројекат ће почети од јануара
2023. године и имаће за циљ да
повећа знање о Закону о раду и
подигне свест о положају
трудница и младих породиља.

Грант шему финансира Европска унија на Косову, у оквиру пројекта „Заштита и
промоција радних права угрожених група на тржишту рада“, који спроводи АТРЦ у
партнерству са БИРН Косово.

@ Facebook  Advocacy Training and Resource Center - ATRC

https://www.youtube.com/watch?v=1Rjq4mgqbIQ
https://www.facebook.com/atrc.prishtina/?__tn__=-UC*F


NEW TEAM MEMBER

Децембар је за нас посебно важан. НВО ACDC је основана 29. децембра
2011. године и амбициозно кренула путем промене и стварања бољег
друштва. Кроз пројектне активности и заступање, остајемо посвећени
нашој мисији идентификовања потреба заједнице и подршке интересима
грађана и косовског друштва.

11. ГОДИШЊИЦА НВО ACDC
 

НВО ACDC са задовољством најављује
нашег новог колегу Душана Вукомановића
који нам се придружио на позицији
правног сарадника.

Душан је дипломирао на Правном
факултету Универзитета у Приштини. Пре
доласка у наш тим, приправнички стаж
обавио је у адвокатској канцеларији
Дејана А. Васића, где је стекао искуство у
кривичном, грађанском и породичном
праву.
Сигурни смо да ће дати велики допринос
раду ACDC-а и помоћи нашем тиму у
свакодневним активностима.

НВО ACDC ће наставити да остварује
своју мисију у 2023. години и
наставља своје активности усмерене
ка основним вредностима као што су
демократска култура, владавина
права и једнаке могућности за све.

НОВИ ЧЛАН ТИМА
 



НВО ACDC је у децембру подржала обележавање бројних међународних
УН дана у циљу подизања знања јавности и скретања пажње на нека
важна политичка, социјална, културна питања и питања људских права,
као и подстицање друштвених промена.

САОПШТЕЊА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНИХ ДАНА
 

Поводом Међународног дана миграната, који се
обележава сваког 18. децембра, осврнули смо се на
мигрантски проблем.

Извршни директор Душан Радаковић за РТК2 о
изборима

Извршни директор Душан Радаковић за Радио
Гораждевац о раду Агенције за борбу против
корупције

Програмска службеница Инес Аљовић Михајловић
за Радио Гораждевац о наследним правима жена

МЕДИЈИ

На Дан људских права који се обележава 10.
децембра, ACDC је издао саопштење и нагласио
важност поштовања водећих принципа Декларације.

У саопштењу објављеном 1. децембра, НВО ACDC је
позвала на недискриминацију ХИВ позитивних особа.

На Међународни дан особа са инвалидитетом, истакли
смо важност поштовања људских права и
равноправног учешћа особа са инвалидитетом у
управљању друштвом у којем живе.

На Међународни дан борбе против корупције,
охрабрили смо грађане да сведоче против корупције.

Убрзо након завршетка кампање 16 дана активизма 11.
децембра, подсетили смо да је превенција
најефикаснији начин да се заустави родно засновано
насиље.

https://www.youtube.com/watch?v=0PLheALXI4Y
https://www.gorazdevac.com/2022/12/07/tradicionalni-obicaji-i-musko-potomstvo-ispred-zakonskih-prava-zena-na-nasledstvo/
https://www.gorazdevac.com/2022/12/14/zakon-za-borbu-protiv-korupcije-trebalo-bi-da-bude-svakodnevni-prioritet/
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/svetski-dan-borbe-protiv-side
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/medunarodni-dan-borbe-protiv-korupcije
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/medjunarodni-dan-ljudskih-prava
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/medunarodni-dan-osoba-sa-invaliditetom
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/kampanja-16-dana-aktivizma
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/medunarodni-dan-migranata


Разноврсна група организација цивилног друштва са Косова и из
Србије, укључујући НВО ACDC, усвојила је заједничку изјаву позивајући
на нове конструктивне гласове – гласове који гледају у будућност.

Вишемесечне тензије на северу Косова кулминирале су почетком децембра
када су косовски Срби подигли барикаде широм северног Косова у знак
протеста због хапшења Дејана Пантића, бившег припадника косовске полиције.
Овом приликом НВО ACDC је заједно са другим организацијама објавила
саопштење за јавност у којем позива међународну заједницу и релевантне
институције да реагују у циљу заштите права господина Пантића на
комуникацију са својим адвокатима и породицом.

САОПШТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ
 

Поред тога, издали смо саопштење у којем осуђујемо забрану уласка
Патријарха српског на Косово и позивали приштинске власти да се
извине Патријарху, наводећи да се актуелна криза на Косову не сме
користити као изговор за кршење закона и устава.

Коалиција невладиних организација за посматрање избора
„Демократија на делу” (ДнД) објавила је саопштење за јавност у којем
се наводи да је инсистирање на одржавању избора у четири северне
општине Косова у садашњим околностима нетактично.
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SRB ALB ENG

SRB ALB ENG

SRB ALB ENG

www.acdc-kosovo.orgwww.acdc-kosovo.org

Посетите нашу веб страницу која је редизајнирана!

https://www.acdc-kosovo.org/sq/vesti/dnv-e-pakuptimte-qe-ne-rrethanat-aktuale-te-insistohet-ne-mbajtjen-e-zgjedhjeve-ne-kater-komunat-veriore
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstene-za-javnost-u-vezi-privodena-dejana-pantica
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstene-za-javnost-u-vezi-privodena-dejana-pantica
https://www.acdc-kosovo.org/sq/vesti/njoftim-per-publik-lidhur-me-arrestimin-e-dejan-pantiqit
https://www.acdc-kosovo.org/vesti/press-release-regarding-the-detention-of-dejan-pantic
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstene-povodom-sprecavana-patrijarha-spc-da-ude-na-kosovo
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/saopstene-povodom-sprecavana-patrijarha-spc-da-ude-na-kosovo
https://www.acdc-kosovo.org/sq/vesti/njoftim-per-ndalimin-e-hyrjes-se-patriarkut-te-kishes-ortodokse-serbe-ne-kosove
https://www.acdc-kosovo.org/vesti/announcement-regarding-the-prevention-of-the-patriarch-of-the-serbian-orthodox-church-from-entering-kosovo
https://peacefulchange.org/sr/news/vreme-je-za-nove-konstruktivne-glasove/
https://peacefulchange.org/sr/news/vreme-je-za-nove-konstruktivne-glasove/
https://peacefulchange.org/sq/news/koha-per-zera-te-rinj-konstruktiv/
https://peacefulchange.org/news/constructive-voices/
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/dnd-insistiranje-na-odrzavanju-izbora-u-cetiri-severne-opstine-u-sadasnjim-okolnostima-je-netakticno
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn/vesti/dnd-insistiranje-na-odrzavanju-izbora-u-cetiri-severne-opstine-u-sadasnjim-okolnostima-je-netakticno
https://www.acdc-kosovo.org/sq/vesti/njoftim-per-media-3
https://www.acdc-kosovo.org/vesti/dia-insisting-on-holding-elections-in-the-four-northern-municipalities-in-the-current-circumstances-tactless
https://www.acdc-kosovo.org/sr-latn

