Akademia e të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve
Human Rights & Minority Rights Academy
Voskopojë , 22-27 shtator 2019

Format Aplikimi
Afati i Dorëzimit: 20 shtator 2019
Akademia e të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve është një aktivitet i përvitshëm, që prej vitit 2012, i
organizuar nga Grupi Shqiptar i të Drejtave të Njeriut (GSHDNJ), në bashkëpunim të ngushtë dhe me
mbështetjen e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri.
Akademia mundëson njohuri bazë mbi të drejtat në shoqërinë demokratike, çfarë duhet të dinë dhe si
duhet të veprojnë të rinjtë për të qenë të vlefshëm në aktivizmin e tyre për të respektuar të drejtat e njeriut
dhe për t’iu dhënë zgjidhje këtyre problemeve.
Diskriminimi, përballja me të kaluarën, funksioni i parlamentit dhe institucioneve shqiptare në të mirë të
qytetarëve, media, fushatat elektorale, gratë dhe fëmijët, kuptimi dhe implementimi i ligjeve kombëtare
dhe konventave ndërkombëtare, minoritetet, LGBT, raportimet, angazhimi rinor, etj., janë ndër temat
qendrore të këtij aktiviteti.
Temat trajtohen në mënyrë interaktive nga lektorë shqiptarë dhe të huaj.
Në Akademinë e të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve mund të marrin pjesë të gjithë të rinjtë e
moshave 18-25 vjeç, që jetojnë në Shqipëri.
Të rinjve iu kërkohet motivim i argumentuar në formularin e mëposhtëm.
CV-ja juaj të dërgohet bashkëngjitur këtij formulari
Aplikimet duhen dërguar në:
denada.janaqi@osce.org;
el.ballauri@gmail.com;
albania@y-peer.org
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Formular Aplikimi
Akademia e të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve
Voskopojë, 22-27 shtator 2019

Emër:

Mbiemër:

Mosha:

Gjinia/Seksi:
Institucioni/Organizata:
Email:

Nr. Telefoni:

Shkolla/Universiteti/Organizata:
Niveli i Anglishtes:
Nivel të ulët

Nivel Mesatar

Nivel të mirë

Të folurit
Të kuptuarit
Të shkruarit
Shënim: Pjesëmarrësit duhet të kenë një anglishte ne nivel mesatar pasi ka sesione që organizohen në këtë gjuhë.

1- Përshkruani angazhimet e mëparshme në këtë lloj aktiviteti, ose të përafërt:
2- Përse dëshironi të merrni pjesë në Akademi?
3- Cilat janë tri aktivitetet kryesore që mendoni ta shpërndani informacionin/njohuritë e fituara në
komunitetin/bashkëmoshatarët dhe si do t’i zhvilloni ato?
4- Cilat janë vlerat që do t’i sillni këtij trajnimi ?
5- Si e shikoni rolin e të rinjve në përmbushjen e të Drejtave të Njeriut?
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Rregulla mbi Trajnimin:

1. Të respektohet orari dhe të ndiqen të gjitha sesionet sipas programit;
2. Të respektohet secili pjesëmarrës pavarësisht racës, prejardhjes, gjinisë, seksit apo besimit fetar;
3. Të respektohen rregullat që do të vendosen në fillim të trajnimit nga organizatorët.
KUJDES !
Në rast mosrespektimi të rregullave, pjesëmarrësi duhet të largohet nga trajnimi dhe të paguajë të
gjitha shpenzimet që lidhen me 5 ditët e trajnimit.

Unë, aplikanti, për të marrë pjesë në trajnimin Akademia e të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve,
deklaroj se bie dakord me rregullat e sipërpërmendura dhe, në rast mospërmbushjeje të tyre, do të
shlyej të gjitha detyrimet që lindin si pasojë e mosrespektimit të rregullave të vendosura.

Emër Mbiemër:__________________________________________

Formularin e plotësuar duhet ta nisni në email-et:
Denada.janaqi@osce.org;
el.ballauri@gmail.com;
albania@y-peer.org
Subjekt: Akademia e të Drejtave të Minoriteteve 2019 / Emër Mbiemër
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