
Mbështetja e Procesit të Demokratizimit dhe Pajtimit në Ballkanin Perëndimor 

Thirrje e hapur për aplikime

A jeni i moshës midis 18 dhe 35 vjeç, qytetar i një prej vendeve të Ballkanit 
Perëndimor, i përfshirë në komunitetin tuaj dhe i vendosur të kontribuoni në 
përpjekjet për të pajtuar dhe demokratizuar shoqërinë tuaj? Bashkohuni me 
kauzën tonë dhe aplikoni!

Rreth projektit

Çdo proces i pajtimit është kompleks, shumë i ndjeshëm, kërkon kohë dhe kërkon që 
gjenerata të shumta të kontribuojnë me ide të reja dhe të punojnë për të ndihmuar në 
tejkalimin e barrierave. GLOBSEC, tsë bashku me Association for International Affairs 
(AMO), Transparency International Hungary Foundation, Political 
Accountability Foundation nga Polonia; Youth Center “Perspektiva” nga 
Shqipëria dhe Humanity in Action nga Bosnia dhe Hercegovina adhe me mbështetjen 
financiare të Fondit Ndërkombëtar të Visegradit kanë bashkuar forcat dhe kërkojnë zëra 
që janë të gatshëm të kapërcejnë rrëfimet përçarëse dhe të shumëfishojnë përpjekjet e 
pajtimit. 

Ne avancojmë misionin tonë të formësimit të debateve globale duke lidhur drejtues 
kryesorë nga të gjithë sektorët për të identifikuar zgjidhjet më të rëndësishme për një të 
ardhme paqësore, demokratike dhe të prosperuar. Brenda kornizës së projektit 
Supporting Democratization and Reconciliation Process in the Western Balkans 
ne po kërkojmë të rekrutojmë një grup prej 30 profesionistësh të rinj: udhëheqës të 
OSHC-ve, përfaqësues, udhëheqës të komunitetit, përfaqësues të partive politike, 
gazetarë dhe aktivistë në internet, p.sh. blogerë, vlogger , komentatorë, që do të fillojnë 
një sërë aktivitetesh nga janari deri në shtator 2021.

Përmes një seri  aktivitetesh online dhe offl ine ,  projekti  synon të 
ndihmojë udhëheqësit tanë të përmirësojnë aftësitë e ndryshme duke 
f i l luar nga organizimi i  komunitetit deri te promovimi i  demokracisë, 
shkrim-leximi mediatik,  mendimi krit ik,  negociatat,  zgjidhja e konfl ikteve, 
pajt imi & polit ikëbërja.



Më pas, pjesëmarrësit do të formojnë një rrjet të "Ambasadorëve të Rinisë për Pajtimin" 
të cilët do të vazhdojnë të promovojnë ide të bashkëpunimit rajonal në të gjithë rajonin 
e Ballkanit Perëndimor dhe në komunitetet e tyre përkatëse.
Requirements and Eligibility Criteria 

• Mosha: 18- 35
• Shtetësia e një prej vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe

Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia) dhe aktualisht me 
banim në rajon

• Një historik i kontributit aktiv në iniciativat lokale / rajonale / kombëtare / nismat
ndërkombëtare në lidhje me promovimin e demokracisë, pajtimin, zgjidhjen e
konflikteve, dialogun kombëtar, të drejtat e njeriut, të drejtat e pakicave, etj

• Zotërim i shkëlqyeshëm i gjuhës angleze, verbale dhe të shkruar

• Aftësi për të punuar si në mënyrë të pavarur ashtu edhe në ekipe multikulturore
dhe shumëkombëshe • Aftësi për të punuar nën presion dhe për të dhënë rezultate

• Aftësi për të komunikuar dhe bashkëpunuar në mënyrë efektive në një mjedis të
larmishëm / kompleks

Formati i Projektit

• Angazhimi për 9 muaj (janar 2021 deri në shtator 2021)

• Angazhimi për të marrë pjesë në çdo aktivitet të projektit (online dhe offline)
• Të gatshëm për t'u angazhuar personalisht dhe në internet, të ndajnë informacione, njohuri
dhe mundësitë me bashkëmoshatarët dhe komunitetin e tyre
• Të apasionuar pas promovimit të vlerave demokratike dhe pajtimit në rajonin e Ballkanit
Perëndimor dhe të gatshëm për të luajtur një rol kryesor në transformimin e komunitetit tuaj
• Të gatshëm dhe të disponueshëm për të filluar, zbatuar dhe / ose marrë pjesë në mënyrë
proaktive në aktivitete të angazhimit qytetar, ngjarje të profilit të lartë, tryeza të rrumbullakëta
me dyer të mbyllura
• Gati dhe i disponueshëm për të shpërndarë informacionin

• Pjesëmarrja në 4 workshope në internet, 1 tryezë e rrumbullakët personalisht (Sllovaki)
pjesëmarrja në trajnim offline (Shqipëri ose Bosnjë dhe Hercegovinë), hartimi i
propozimeve të politikave, komunikimi dhe aktivitetet e komunikimit



Pritshmëritë 

Afati i fundit për të aplikuar: 15 Janar 2021. 

Informacion në lidhje me procesin e përzgjedhjes

• Si e përkufizoni demokratizimin?

• Si do të propozonit të kontribuonit në procesin e demokratizimit?

Nëse profili juaj i plotëson të gjitha kërkesat tona dhe ju e gjeni këtë mundësi që përputhet me 
ambiciet tuaja të karrierës, ju lutemi na dërgoni CV / Jetëshkrimin tuaj (maksimumi 2 faqe) dhe Letrën 
Mbuluese (1 Faqe) duke theksuar motivimin tuaj dhe përshkruar përvojën tuaj të mëparshme në 
aktivitete të ndryshme. Ne gjithashtu duam t'ju njohim më mirë, prandaj ne presim që së bashku me 
dy dokumentet të na dërgoni link-un për një video të shkurtër (2 minuta - për t'u ngarkuar ose në 
YouTube me link-un e vendosur në letrën shoqëruese në fund, WeTransfer ose postuar si një video 
publike në Facebook). Videoja duhet të përshkruajë arritjet tuaja kryesore profesionale dhe t'i 
përgjigjet njërës prej pyetjeve më poshtë (koha për pjesë individuale të videos duhet të ndahet në 
mënyrë të barabartë):

• Cila është, sipas mendimit tuaj, sfida më e madhe për pajtimin dhe
demokratizimin në Ballkanin Perëndimor?

• Cilat kushte janë të nevojshme për të qenë të pranishëm në mënyrë
që pajtimi dhe demokratizimi të ketë sukses në vendin tuaj?

• Pjesëmarrja, kontributi dhe shkëmbimi i pikëpamjeve mbi procesin e demokratizimit dhe 
qëndrueshmërisë në rajon; 

• Pjesëmarrja e suksesshme në trajnimin që do të zhvillohet offline të trajnerëve;
• Kontributi aktiv dhe hartimi i propozimeve të politikave për tema të dakorduara me kolegët 

e tjerë dhe këshilltarët e jashtëm;
• Rrjeti i “Youth Ambassadors for Reconciliations” dhe idetë pasuese të projekteve dhe 

aktiviteteve; 



Aplikimet duhet t'i dërgohen Linda Tothova në linda.tothova@globsec.org. 

Të gjithë aplikantët e kualifikuar do të marrin konsideratë të barabartë pa marrë 
parasysh racën, ngjyrën, fenë, seksin, origjinën kombëtare, aftësinë e kufizuar, statusin e 
mbrojtur të veteranit, orientimin seksual, identitetin gjinor ose ndonjë grup tjetër të 
mbrojtur.

Rezultatet e përzgjedhjes do t'u komunikohen të gjithë kandidatëve jo më vonë se 18 
Janar.




