ПОЗИВ НА ОТВАРАЊЕ ЦЕНТРА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ГО ВОЖДОВАЦ
Среда, 29. април 2015, у 12:00
Свечана сала Градске општине Вождовац, I спрат, Устаничка 53, Београд
Градска општина Вождовац, Партнери за демократске промене Србија (Партнери Србија) и Заштитник
грађана градске општине Вождовац, у сарадњи са Удружењeм локалних омбудсмана, позивају Вас на
презентацију поводом отварања Центра за мирно решавање спорова на територији ГО Вождовац.
У оквиру пројекта „Локални омбудсман и медијација“, који се спроводи уз подршку Амбасаде
Краљевине Холандије у Србији и има за циљ јачење капацитета локалних заштитника грађана
Вождовца, Врачара, Панчева, Суботице и Бачке Тополе, ради унапређења заштите права грађана кроз
примену медијације, на општини Вождовац основан је први Центар за мирно решавање спорова у
локалној заједници у Србији. У Центру ће се, уз учешће Заштитника грађана општине Вождовац и
других сертификованих медијатора, грађанима пружати бесплатне услуге посредовања-медијације у
циљу мирног решавања сукоба у локалној заједници.
На презентацији поводом отварања Центра за мирно решавање спорова биће представљен досадашњи
рад у оквиру пројекта „Локални омбудсман и медијација“, и најављене предстојеће активности које
имају за циљ успешну примену медијације у пет локалних заједница које учествују у овом пројекту.
Оснивање Центра на територији ГО Вождовац представља модел по ком ће се слични Центри за
решавање спорова у локланој заједници развијати и у другим општинама и градовима у Србији.
Присутнима ће се обратити:






Александар Савић, Председник Градске општине Вождовац;
Александар Момиров, Амбасада Краљевине Холандије у Србији;
Нела Кубуровић, Министарство правде Републике Србије, помоћник министра правдесектор за правосуђе;
Весна Гојковић, Заштитница грађана градске општине Вождовац- рад медијатора и
активности Омбудсмана ГО Вождовац;
Блажо Недић, Партнери Србија, председник Националног удржења медијатора Србијепрезентација функционисања Центра.

Након презентације у Свечаној сали градске општине Вождовац биће организован коктел. Надамо се да
ћете бити у прилици да нам се придружите на овом догађају, а за све додатне информације молимо да
нас контактирате.
Молимо Вас да свој долазак потврдите најкасније до 27. априла 2015. године, на адресу office@partnersserbia.org или на телефон 011/3231 551, 011/3231 552.

