PROJEKT I USAID PËR SHOQËRI CIVILE

THIRRJE PËR PJESËMARRËS NË SHKOLLËN PËR QYTETËRIM AKTIV
Shkolla për qytetërim aktiv do të organizon trajnime për të rinj dhe për përfaqësues të organizatave
qytetare apo grupeve joformale, me qëllim që tu siguron dituri dhe shkathtësi të nevojshme për
realizimin e iniciativave qytetare.
Në kuadër të Shkollës për qytetërim aktiv, Forumi-Qendra për hulumtime strategjike dhe
dokumentacion (Forum-QHSP). Forumi-QSHP publikon thirjen për grupin e katërt të pjesëmarrësve
të cilët do të vizitojnë tre modul trajnimet gjatë vitit 2013. Moduli i parë do të mbahet në shtator, i
dyti në nëntor ndërsa i treti në dhjetor.
Moduli i parë është hyrës dhe ai do të ketë për qëllim ti njofton pjesëmarrësit me termet dhe veglat
themelore të nevojshme për angazhim aktiv qytetar. Temat të cilat do të përpunohen do të jenë:
• Njoftim me Fjalorin për shoqëri qytetare;
• Struktura e shoqërisë dhe vendi i sektorit qytetar;
• Iniciativa qytetare;
• Qytetari, vendi i tij dhe mundësia për pjesëmarrje aktive në sferën publike (shtet, politikë,
shoqëri qytetare, mediume).
Moduli i dytë ka të bëjë me mësimin dhe zhvillimin e veglave praktike që lidhen me:
• Marrëdhëniet me opinionin dhe pushtetet si pjesë e aktivizmit qytetar;
• Komunikimi me mediumet;
• Shkathtësitë oratorike.
Moduli i tretë është trajnimë njëditorë ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi ti ndajnë përvojat e
fituara me grupën të parë, të dyt the the tret të Shkollës për qytetërim aktiv.
Kriteret që duhet ti plotësojnë kandidatët janë:
• mosha: 18-35 vjeçare;
• anëtarësim aktiv në organizatë qytetare apo grup joformal.
Gjatë përzgjedhjes së kandidatëve do të kihet parasysh baraspesha etnike dhe gjinore e grupit.
Kandidatët e interesuar duhet ti dërgojnë CV-t e tyre te koordinatorja e projektit të Forum, Sonja
Ismail, në e-mail:: sonja@forum-csrd.org.mk, së bashku me letër motivimi.
Afati i paraqitjes 1 gusht, 2013.
Projektin e USAID për shoqëri civile e zbaton Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni në bashkëpunim me
katër organizata qytetare: Forumin Rinor Arsimor, Forum – Qendra për Hulumtime Strategjike dhe
Dokumentim, Qendra për Komunikim Qytetar dhe Reaktor – Hulumtim në veprim.

