
Кроз информисање, упућивање, заступање и 
пружање директне помоћи при повратку у 
сарадњи са главним актерима процеса повратка, 
Дански савет за избеглице и партнери ће 
до п р и н ет и  од рж и в о м  п о в р а т к у  и н те р н о 
расељених лица и њиховој социо-економској 
стабилизацији.

Кодекс понашања ДРЦ-а садржи вредности и 
правила по којима ДРЦ и њено особље дјелују како 
би подржали и сигурно чували неопходне 
стандарде понашања и избегли злоупотребу. 
Жалба за сумњу на неправилно поступање може се 
доставити путем е-поште на:c.o.conduct@drc.org.rs

Одрживи 
повратак 

подршка и оснаживање 

«Овај материјал је сачињен уз финансијску подршку Европске уније.
Садржај овог материјала искључиво је одговорност Данског савеза за
избеглице Србија и ни на који начин не осликава ставове Европске уније».



Пројекат је финансиран средствима Европске 
уније, посредством Делегације Европске уније у 
Републици Србији, а реализује га Дански савет за 
избеглице у блиској сарадњи са Канцеларијом за 
Косово и Метохију и Комесаријатом за избеглице и 
миграције Републике Србије. Партнери на пројекту 
су град Крагујевац и организације Божур и Свети 
Спас.

Циљ пројекта је да се подржи одрживи повратак 
интерно расељених лица заинтересованих за 
повратак  на  Косово* као  и  промовисање 
социјалне и економске стабилизације.
 
Пројекат се бави приоритетним  потребама 
интерно  расељених  лица  (ИРЛ )  кроз 
обезбеђивање приступа информацијама везаним 
за повратак, потребној помоћи при повратку, као и 
економским оснаживањем.

 

*Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом 
1244/99 Савета безбедности Уједињених нација и Мишљењем 
Међународног суда правде о Декларацији о проглашењу независности 
Косова

КАКО МОЖЕМО ДА ВАМ ПОМОГНЕМО?

Уколико желите да се информишете о вашој 
имовини на Косову*, о могућностима и начинима да 
остварите своја права или размишљате о повратку, 
можете се обратити нашим канцеларијама.  

Уколико нисте у могућности да дођете у наше 
канцеларије, ми ћемо посетити вас. Сем учествовања у 
информативним  активностима, пројекат  пружа 
могућност за повезивање са организацијама и 
институцијама које пружају помоћ у виду изградње кућа 
на Косову*. Такође, кроз пројекат се обезбеђују 
повратничи пакети, као и превоз вас и ваших ствари до 
места повратка. 

Ако размишљате о преквалификацији или започињању 
малог бизниса, у оквиру пројекта ће бити организовани 
тренинзи и курсеви и додељени бесповратнa средства, у 
виду машина или алата, како би допринели вашем 
економском оснаживању.

Период имплементације пројекта: јул 2018-мај 2020

ШТА ПРУЖАМО ИНТЕРНО 
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
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Поуздане и значајне информације у вези са 
повратком.

Обилазак места порекла и разговор са 
релевантним актерима процеса 
повратка током реализације 12 иди-види 
посета на Косову*.

Повезивање са агенцијама/институцијама 
које на Косову* пружају помоћ у виду 
изградње кућа.

Подршку у транспорту и повратничким 
пакетима за 30 породица интерно 
расељених лица.

Дефинисање и спровођење програма обуке 
за 90 интерно расељених лица. 

Обезбеђивање грантова за стицање 
прихода за 60 породица интерно 
расељених лица.

Организацију 3 округла стола/радионице на 
тему повратка како би се са релевантним 
актерима размотрила питања везана за
процес повратка.


