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П Р О Г Р А М 
О Б Е Л Е Ж А В А Њ А

СЕРИЈАЛ ПОДКАСТ ИНТЕРВЈУА 

Партнер у реализацији: Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике 
Србије и НВО ,,ЦЕПОРА – Центар за позитиван развој деце и 
омладине''

Кратак опис пројекта:  емитовање интервјуа  на фејсбук страници  ГО Врачар, током трајања
Недеље људских права, сваког уторка у поподневним часовима, према следећем распореду:

1. 10.12. (гост: Михаило Групковић, председник СО Врачар), 
2. 17.  12. (гост:  Жарко  Степановић,  директор   Канцеларије за  сарадњу  са  цивилним

друштвом Владе Републике Србије), 
3. 24.  12. (гошћа: Лидија Буквић,  програмска директорка   НВО ,,ЦЕПОРА – Центар за

позитиван развој деце и омладине'').
Формат емисија  је  кратак  интервју  о  темама уско  везаним за  људска  права,  дужине  до  15
минута. 

ОД   СУБОТ  Е   7. ДЕЦЕМБАР   ДО ПЕТКА 20. ДЕЦЕМБРА     

Отворен позив за учешће на фото конкурсу под хештегом #pravonasrecuje грађанима
који користе друштвене мреже Фејсбук или Инстаграм са циљем да поделе са

другима, кроз фотографију, своје схватање шта је за њих право на срећу

Партнери  у  реализацији: Савет  за  права  детета  Владе  Републике  Србије, Канцеларија  за
људска и мањинска права и  Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом Владе Републике Србије.

Кратак опис  пројекта: инспирација  за  тему  фото  конкурса  је  цитат  из  УН  Конвенције  о
правима детета ,,Свако дете треба да расте у атмосфери среће, љубави и разумевања”.
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 Изложба фотографија и подела пригодних награда најбољим ауторима, у холу ГО Врачар, у
уторак 24. децембра у 19 часова. Објава тока конкурса на фејбук страници ГО Врачар, као и
на страницама партнерских Институција. 

СРЕДА 11. ДЕЦЕМБАР У 19 ЧАСОВА

ГАЛЕРИЈА ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ 
,,БОЖИДАРАЦ 1947 – БЕОГРАД

Партнер у реализацији: Центар за образовање и културу ,,Божидарац 1947''  и НВО ,,Да се
зна!''

Кратак опис пројекта: у оквиру овогодишње Недеље људских права обележавамо 1. рођендан
Саветовалишта за ЛГБТ+ особе, коктелом и изложбом „ЛГБТQ Роми“ аутора Франка Васића. 

НВО ,,Да се зна!''  је,  у сарадњи са Градском општином Врачар и Центром за образовање и
културу  ,,Божидарац  1947'',  отворило  у  просторијама  Божидарца  Саветовалиште  за  ЛГБТ+
особе током трајања Недеље људских права у децембру 2018. године, као део пројекта „Јавно
заступање у локалним заједницама“, спроведеног уз подршку Траг Фондације.

УТОРАК 17. ДЕЦЕМБАР У 12 ЧАСОВА

СВЕЧАНА САЛА ГО ВРАЧАР, УЛ. ЊЕГОШЕВА 77

Партнери у реализацији: Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије,
НВО „Снага пријатељства – Amity'' и Удружење пензионера Врачара

Кратак опис пројекта: трибина о положају старијих у Србији. 

Говоре: 
- Сузана Пауновић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права Владе 

Републике Србије;
- Надежда Сатарић, председница Управног одбора НВО „Снага пријатељства – Amity'';
- Слободан Ребић, председник Удружења пензионера Врачара;
- Михаило Групковић, председник скупштине ГО Врачар.

   20. ДЕЦЕМБАР У 20 ЧАСОВА  

ГАЛЕРИЈА ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ 
,,БОЖИДАРАЦ 1947 – БЕОГРАД

Партнер у реализацији: Центар за образовање и културу ,,Божидарац 1947'' 

Кратак опис пројекта: бесплатна и отворена пројекција филма ,,Самац'' у режији Тома Форда,
рађеног по истоименом роману. Премијера овог филма била је на 66. Филмском фестивалу у
Венецији, где је освојио Златног лава за најбољи филм и Квир лава за најбољи филм са ЛГБТ
тематиком.

НЕДЕЉ  А   22. ДЕЦЕМБ  А  Р У 12 ЧАСОВА   

ГАЛЕРИЈА ГО ВРАЧАР, УЛ. ЊЕГОШЕВА 77
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Партнери у реализацији: Организација ,,Music Art Project'' и Коалиција за доброчинство на
челу са Фондацијом ,,Ана и Владе Дивац'', уз подршку USAID-а

Кратак опис пројекта: музички наступ деце из врачарских основних школа, која су током ове
године учествовала у раду музичких радионица, по el sistema методологији. Идеја је да њихов
предновогодишњи  концерт  буде  хуманитарног  карактера,  у  склопу  кампање  под
називом ,,Славимо филантропију''.  Циљ је прикупљање средстава за најсиромашнију децу из
овог програма, као и куповину музичких инструмената и биће на улазу постављена донаторска
кутија јер сва деца заслужују квалитетно образовање и имају право на игру и дружење.  

*Додатне информације о целом програму дешавања можете добити од  Михаила Групковића,
председника  Скупштине  ГО  Врачар  (број  телефон:  069/  885  10  08 мејл  адреса:
m.grupkovic@vracar.rs).

mailto:m.grupkovic@vracar.rs

