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Shkolla e 8-të 

kundër gjuhës 

së urrejtjes  

 
 
 
 

22 – 27 dhjetor 2019   

h. Manastir, Berovë 



 

 

 

Qendra për Dialog Interkulturor (CID) ka kënaqësinë të hap Thirrjen për pjesëmarrës në Shkollën 

e 8-të kundër gjuhës së Urrejtjes, këtë vit kushtuar luftës kundër gjuhës së urrejtjes seksiste dhe 

homofobike. 

Ne vazhdojmë traditën që nga viti 2012 duke organizuar trajnime vjetore nacionale për punëtorët e 

rinor, edukatorët dhe aktivistët, me qëllimin kryesor ndërtimin dhe zhvillimin e aftësive të tyre në 

trajtimin e gjuhës së urrejtjes, si dhe zhvillimin e narativeve alternative dhe kontra narativet bazuar 

në të drejtat e njeriut. 

Shkolla e 8-të kundër gjuhës së urrejtjes e mbështetur nga Fondacioni Rinor Evropian në Këshillin e 

Europës përbëhet nga tre pjesë: 

 

1. Trajnimi 

Pjesa e parë e Shkollës është trajnimi i përbërë nga punëtori dhe ligjerata mbi temat e mëposhtme: 

Gjuha e urrejtjes seksiste dhe homofobike, diskriminimi, pasojat e gjuhës së urrejtjes, krimet e 

urrejtjes, trajtimin i krimeve të urrejtjes, etj. 

Gjuha e punës: gjuha maqedonase.  

Qëllimet e trajnimit: 

 Zhvillimi i njohurive dhe aftësive të të menduarit kritik në njohjen e gjuhës së urrejtjes 
seksiste dhe homofobike; 

 Ngritja e vetëdijes për gjuhën e urrejtjes dhe pasojat e mundshme të saj në shoqëri; 

 Angazhimi i të rinjve në luftën kundër gjuhës së urrejtjes duke organizuar evente dhe 
aktivitete në komunitetet lokale; 

 Zhvillimi i mjeteve, metodave dhe qasjeve për të trajtuar gjuhën e urrejtjes dhe krimin e 
urrejtjes; 

 Krijimi dhe shpërndarja e narativave alternative bazuar në të drejtat e njeriut. 

Trajnimi do të zhvillohet nga disa trajner dhe ekspert të fushave të përmendura. 

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit marrin çertifikata. 
 
Data: 22 dhjetor deri më 27 dhjetor 2019 

Vendi: Hotel Manastir, Berovë 

  

2. Aktivitetet lokale  

Pjesa e dytë përfshin organizimin e punëtorive dhe aktiviteteve të shkurtra nga pjesëmarrësit në 

mjediset në të cilat ata punojnë dhe bashkëveprojnë në lidhje me temat e trajnimit. 

Periudha e zbatimit: janar - maj 2020 



 

  

3. Takimi për evaluim 

Pas zbatimit të aktiviteteve lokale, do të mbahet një takim ku pjesëmarrësit do të ndajnë përvojat e 

tyre të pjesëmarrjes në projekt. 

Koha: fundi i majit 2020 

Vendi: Shkup 

 

Profili i Pjesëmarrësve: 

 Mosha mbi 18 vjeç; 

 Të jetë në gjendje të marrë pjesë në të gjithë trajnimet, pas përfundimit të trajnimit, të 

përfshihet aktivisht në zbatimin e aktiviteteve në komunitetet lokale dhe të marrë pjesë në 

takimin e evaluimit; 

 Të jenë punëtorë / edukatorë / aktivistë / anëtarë të organizatave rinore; 

 Të ketë njohuri themelore për të drejtat e njeriut dhe përvojën e mëparshme në organizimin e 

eventeve; 

 Pas përfundimit të trajnimit nga janari deri në maj 2020 të jenë në gjendje të mbajnë një 

punëtori dhe të kryejnë aktivitete në mjedisin e tyre të jetesës dhe punës. 

  

 

Si të aplikoni: 
 

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar formularin e aplikimit 

në linkun vijues:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5cIugmoH3wxnSm68ChaVxjtNrpefsWtYX8bM_

rzFuksMG3A/viewform?usp=sf_link 
 

Aplikimet duhet të dorëzohen më së voni deri më 15 dhjetor 2019. 

 

Për informacione shtesë mund të na kontaktoni në tel. +389 71 390 192 ose në marija@cid.mk dhe/ose 

info@cid.mk. 
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Për Qendrën për dialog interkulturor: 
 

Qendra për dialog interkulturor (CID) është një organizatë e formuar nga të rinjtë për të rinjtë. Punon në mënyrë 

aktive në fushën e promovimit të dialogut dhe bashkëpunimit ndërkulturor duke ndërtuar modele për 

mbështetje sistematike të të rinjve dhe krijimin e një shoqërie aktive me vlera për të jetuar së bashku në një 

mjedis multikulturor. Në këtë fushë, CID bashkëpunon ngushtë me institucione në aspekte të ndryshme dhe 

përmes mënyrave të ndryshme të bashkëpunimit. 

Misioni i Qendrës për Dialog Interkulturor është të promovojë dhe mbështesë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin 

ndërkulturor, paqen dhe solidaritetin përmes pjesëmarrjes aktive të të rinjve në shoqëri, dhe veçanërisht 

përmes angazhimit vullnetar në nivel local dhe internacional. 

 

Z 
 

Për Fondacionin Rinor të Këshillit të Evropës: 
 

Fondacioni Rinor Evropian (FRE) luan një rol të rëndësishëm në punën e Këshillit të Evropës, duke inkurajuar 

bashkëpunimin midis të rinjve në Evropë, duke lehtësuar pjesëmarrjen e tyre aktive në shoqërinë civile dhe 

në procese vendimmarrëse. Për më shumë se 40 vjet, FRE siguron ndihmë dhe fonde për aktivitetet rinore që 

promovojnë të drejtat e njeriut, demokracinë, tolerancën dhe solidaritetin. Ky fondacion u mundëson të rinjve 

të jenë të zëshëm në jetën e tyre politike dhe demokratike, si dhe mjete të nevojshme për të funksionuar në 

mënyrë më efektive në shoqëritë e sotme të llojllojshme. 

 

 


